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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADEMIR ANTONIO DONEDA
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: A prática pedagógica diante das novas tecnologias: O uso do Facebook
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Tecnologia da Informação, Formação continuada, Inovação pedagógica, Rede 
social
Resumo: Este artigo é resultado da implementação do projeto "A Prática pedagógica diante das 
novas tecnologias: O uso do Facebook" e foi desenvolvido junto aos professores da rede estadual 
de ensino, especialmente, do Colégio Estadual do Campo Adélia Rossi Arnaldi EFM, município de 
Paranavaí, sendo um pré-requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Este 
trabalho teve como objetivo principal de propor, estimular e aprimorar a utilização das novas 
tecnologias disponíveis na escola como instrumento didático-pedagógico. Com tantas inovações 
pedagógicas e tecnológicas, a formação de hoje requer um professor capacitado para a 
articulação da teoria com a prática, principalmente no que diz respeito a esses recursos. Este 
cenário envolve totalmente o professor em sua função docente, colocando-o na contingência de 
conhecer os novos recursos tecnológicos, adaptar-se a eles, utilizá-los e compreendê-los em prol 
de um processo de aprendizagem mais dinâmico e motivador tanto para o professor, quanto para 
os alunos. Com relação aos aspectos metodológicos, o projeto fundamenta-se em uma pesquisa 
bibliográfica de natureza qualitativa como pesquisa-ação aplicada a um contexto social no sentido 
de aperfeiçoar a prática pedagógica em relação às TICs, e assim oferecer uma metodologia 
diferenciada por meio delas, sendo capaz de readequar ou inovar a prática docente. Para o 
desenvolvimento do projeto foram utilizadas problematizações e investigações sobre o tema 
escolhido, envolvendo situações reais vivenciadas pelos professores. Os resultados obtidos na 
implementação desta proposta foram bastante positivos e, evidenciando a importância dos 
professores abstraírem conhecimentos básicos da rede social Facebook, e assim apropriar-se 
deles para aplicá-los na na prática docente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADEMIR ANTONIO DONEDA
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A prática pedagógica diante das novas tecnologias: O uso do facebook
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Educação, Tecnologia, Redes Sociais, Prática educativa
Resumo: Esta unidade didática foi construída com o objetivo de estimular os professores na 
busca de novas práticas pedagógicas por meio dos recursos tecnológicos disponibilizados nas 
redes sociais, em destaque o Facebook, bem como desenvolver estratégias para o uso de 
recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem da língua materna. As tecnologias 
disponíveis tanto na escola quanto fora do espaço escolar são imprescindíveis para estimular e 
motivar os alunos à leitura e escrita na disciplina de Língua Portuguesa, pois são elementos 
facilitadores do processo de ensinar e aprender, e assim tornando as aulas mais atrativas e 
próximas da realidade do educando. Esta proposta visa a partir da troca de experiências e da 
pesquisa, explorar as potencialidades da rede social Facebook, valorizando-o como fonte de 
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pesquisa para incrementar a dinâmica das aulas. O projeto será aplicado no Colégio Estadual do 
Campo Adélia Rossi Arnaldi EFM, distrito de Sumaré, município de Paranavaí-PR, O trabalho 
acontecerá no primeiro semestre de 2015 com um grupo de professores de Língua Portuguesa 
que estiverem interessados em aprimorar sua prática e interagir com os colegas por meio da 
plataforma e, troca de experiências. No decorrer do estudo acontecerão oito encontros de quatro 
horas, sendo sete presenciais e um encontro virtual.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANA APARECIDA DEGAN CUARELI
Orientador: Andreia da Cunha Malheiros Santana - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O 
ENSINO DA LÍNGUA MATERNA
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Gêneros do discurso, Anúncio publicitário, Sequência didática, Ensino de língua 
materna,
Resumo: O trabalho com gêneros discursivos em sequências didáticas tem se mostrado como 
uma eficaz experiência no ensino de Língua Portuguesa. O gênero anúncio publicitário, com sua 
linguagem argumentativa e atraente, apresenta-se como uma interessante opção para tal 
finalidade, pois oferece ao aluno a oportunidade de desenvolver habilidades de leitura crítica e 
reflexiva. O presente trabalho descreve uma atividade aplicada a alunos do oitavo ano do ensino 
fundamental por meio de uma sequência didática com o gênero discursivo anúncio publicitário. A 
sequência didática teve por base metodológica o modelo elaborado pelas professoras Drs. 
Swiderski e Costa-Hübes (2009), que insere um módulo de "reconhecimento do gênero" antes da 
produção inicial como o proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Os resultados 
alcançados foram muito satisfatórios, pois houve um grande envolvimento por parte dos alunos na 
produção dos trabalhos propostos, e a finalidade de exposição à comunidade escolar e externa 
dos textos teve êxito. Pode-se concluir que a atividade reitera a abordagem utilizada como um 
modo eficiente e atrativo para o ensino da Língua Portuguesa nas escolas, proporcionando a 
superação de uma leitura superficial, e a identificação, por parte dos alunos de discursos 
ideológicos e sociais presentes nos textos publicitários, além de promover a veiculação de seus 
textos em situação real, segundo uma perspectiva de linguagem enquanto prática social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANA APARECIDA DEGAN CUARELI
Orientador: Andreia da Cunha Malheiros Santana - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aprendendo a ler e a escrever anúncios publicitários
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura e ensino, sequência didática, anúncio publicitário,
Resumo: Conforme orienta a Diretriz Curricular da Educação Básica de Língua Portuguesa 
(PARANÁ, 2008) é papel, da escola, criar estratégias de ensino que contemplem as práticas de 
leitura, oralidade e escrita, a fim de que os alunos consigam encontrar sentido no estudo da 
Língua Portuguesa nas escolas. Assim sendo, este Material Didático, produto do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na escola foi construído com o intuito de contribuir para o processo do 
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ensino e da aprendizagem de alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental II, e visa à construção de 
estratégias para a leitura e escrita do gênero textual anúncio publicitário, bem como a prática da 
oralidade. A finalidade é fazer com que os alunos tenham contato com variadas situações de 
comunicação, não apenas relacionadas à leitura, oralidade e escrita de anúncios, mas inserindo-
se em práticas de linguagem significativas e contextualizadas. Para tanto, optamos pela 
elaboração deste trabalho pela sequência didática por compreender que esta metodologia pode 
levar os alunos a um "domínio" do gênero textual anúncio publicitário e as suas especificidades. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANA REIS DE JESUS
Orientador: Rosimeiri Darc Cardoso - IES: FECEA

Etapa: Artigo

Título: Leitura- Teatro- Educação: O Espelho do Mundo e a Criação de Novos Olhares para a 
Vida
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Formação de Leitores, Literatura, Teatro, Dramatização, Encenação,
Resumo: Inserido no PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, 
este artigo apresenta resultados e reflexões suscitadas durante a aplicação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, a partir das atividades sugeridas na Unidade Didática, 
desenvolvida com alunos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Talita Bresolin do 
município de Califórnia. A fundamentação teórica que sustenta a análise deste artigo está 
alicerçada nas Diretrizes Curriculares Estaduais para Língua Portuguesa, cujo ensino da leitura se 
apresenta numa perspectiva interacionista, motivada, crítica, utilizada para a reconstrução e 
sentido do texto, diversificada, como lazer e também como a leitura implícita. O estudo traz como 
aporte teórico, os princípios postulados pela corrente teórica Interacionismo Socio-discursivo 
(ISD) fundada por Jean Paul Bronckart, cuja abordagem busca apoio em Bakhtin e outros teóricos 
para subsidiar a noção de gênero e a importância da interação verbal pautada na situação 
comunicativa. Nessa perspectiva, a literatura em parceria com o teatro é uma atividade artística, 
que possibilita ao aluno melhorar a percepção, o senso crítico, a forma de se expressar oralmente 
e de se comunicar em contextos sociais, além de reforçar e estimular o prazer pela leitura instiga 
a curiosidade, a imaginação e a interpretação. Desta forma, este artigo pretende fornecer 
subsídios aos professores de Língua Portuguesa, para que possam planejar atividades 
metodológicas utilizando o gênero dramático em sala de aula, com vistas à melhoria da qualidade 
de ensino embasada no enfrentamento de uma problemática recorrente no cotidiano de nossas 
escolas: a falta de gosto pela leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANA REIS DE JESUS
Orientador: Rosimeiri Darc Cardoso - IES: FECEA

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura- Teatro- Educação: O Espelho do Mundo e a Criação de Novos Olhares para a 
Vida.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Formação de Leitores, Literatura, Teatro, Dramatização,
Resumo: Inserido no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE), 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-apucarana_port_pdp_adriana_reis_de_jesus.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-apucarana_port_pdp_adriana_reis_de_jesus.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-apucarana_port_artigo_adriana_reis_de_jesus.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-apucarana_port_artigo_adriana_reis_de_jesus.pdf


esta Produção Didático-Pedagógica está articulada ao Projeto de Intervenção Pedagógica 
intitulado "Leitura-teatro-educação: O espelho do mundo e a criação de novos olhares para a 
vida", que tem como suporte metodológico a Unidade Didática, a qual traz como estratégia 
didática o estudo do gênero discursivo teatro com o intuito de resgatar e aprimorar o gosto pela 
leitura. Levando em consideração a vertente bakhitiniana acerca da linguagem enquanto prática 
social, esta produção busca subsidiar a formação de leitores capazes de criar seu próprio 
significado, de reconstruir seus pensamentos por meio de suas experiências pessoais, 
redescobrindo a importância da disciplina de Língua Portuguesa na construção do conhecimento 
científico e humanístico por meio do fazer teatral. O teatro é mais do que um gênero, é uma 
linguagem. A encenação é a representação que possibilita mergulhar no universo literário, 
passando a envolver-se com os "eus imaginados" da língua em uso, tal como deve ser: dinâmica, 
em movimento, que faz significar. Desta forma, esta Unidade Didática pretende fornecer subsídios 
aos professores de Língua portuguesa, para que possam planejar atividades metodológicas 
utilizando o gênero dramático em sala de aula, de maneira mais abrangente e enriquecedora. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: AIDIA LUIZA PEREIRA SABINO
Orientador: Maisa Cardoso - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Contos maravilhosos: Leituras Clássicas e Releituras Modernas
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: formação do leitor, gêneros discursivos, conto maravilhoso
Resumo: O presente projeto nasceu da necessidade de despertar o prazer da leitura, pois nem 
sempre é uma tarefa fácil, visto que o envolvimento do aluno com essa atividade, na escola, exige 
dos professores empenho e persistência Tem por objetivo auxiliar o despertar, no aluno do 7º ano/ 
6º série, o gosto pela leitura por meio do Conto maravilhoso. Por envolver histórias atraentes e 
não muito longas, escolhemos o gênero Conto: é atraente para os alunos, pois envolve 
personagens que pertencem ao universo do pré-adolescente, heróis, fadas, bruxas e outros. 
Trata-se de uma pesquisa social aplicada de natureza qualitativa, como também é uma pesquisa- 
ação. Seus objetivos específicos são: minimizar o descaso com que os gêneros do narrar estão 
sendo tratados na escola atualmente, bem como incentivar a formação de um leitor competente 
no que tange ao literário. Como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, 
apoiamo-nos, principalmente, em: Bakhtin (1997); Dolz; Noverraz; Schnewly (2004), Candido 
(1972) e Coelho (1981). A pesquisa será desenvolvida na Escola Estadual do Campo Monteiro 
Lobato E.F., no ano 2015 e os sujeitos de pesquisa serão os alunos do 7º ano do ensino 
fundamental. A Sequência Didática norteará a aplicação da pesquisa. Os dados e resultados 
obtidos serão relatados em Artigo Científico.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: AIDIA LUIZA PEREIRA SABINO
Orientador: Maisa Cardoso - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contos maravilhosos: Leituras Clássicas e Releituras Modernas
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: formação do leitor, gêneros discursivos, conto maravilhoso
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Resumo: O presente projeto nasceu da necessidade de despertar o prazer da leitura, pois nem 
sempre é uma tarefa fácil, visto que o envolvimento do aluno com essa atividade, na escola, exige 
dos professores empenho e persistência Tem por objetivo auxiliar o despertar, no aluno do 7º ano/ 
6º série, o gosto pela leitura por meio do Conto maravilhoso. Por envolver histórias atraentes e 
não muito longas, escolhemos o gênero Conto: é atraente para os alunos, pois envolve 
personagens que pertencem ao universo do pré-adolescente, heróis, fadas, bruxas e outros. 
Trata-se de uma pesquisa social aplicada de natureza qualitativa, como também é uma pesquisa- 
ação. Seus objetivos específicos são: minimizar o descaso com que os gêneros do narrar estão 
sendo tratados na escola atualmente, bem como incentivar a formação de um leitor competente 
no que tange ao literário. Como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, 
apoiamo-nos, principalmente, em: Bakhtin (1997); Dolz; Noverraz; Schnewly (2004), Candido 
(1972) e Coelho (1981). A pesquisa será desenvolvida na Escola Estadual do Campo Monteiro 
Lobato E.F., no ano 2015 e os sujeitos de pesquisa serão os alunos do 7º ano do ensino 
fundamental. A Sequência Didática norteará a aplicação da pesquisa. Os dados e resultados 
obtidos serão relatados em Artigo Científico.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALIANE FRANCISCO
Orientador: Ana Paula Peron - IES: FECEA

Etapa: Artigo

Título: Anúncios publicitários institucionais: relatos e reflexões sobre uma proposta discursiva de 
leitura
Tema: Ensino e aprendizagem - formação de leitores
Palavras-chave: Leitura discursiva, Anúncios publicitários institucionais, Educação Ambiental, 
Reciclagem,
Resumo: Este artigo apresenta a sistematização das atividades desenvolvidas no Projeto de 
Intervenção Pedagógica "Anúncios publicitários institucionais: uma proposta discursiva de leitura", 
aplicadas na 1a série do Ensino Médio, no Colégio Estadual São Bartolomeu-Ensino Fundamental 
e Médio, em Apucarana-PR. Esse projeto justificou-se devido aos resultados das avaliações 
externas, como Prova Brasil/SAEB/SAEP e ENEM, ao apontarem que a maioria dos alunos 
(sujeitos leitores) apresenta dificuldade em apropriar-se dos sentidos da materialidade textual, o 
que mostrou, a necessidade de se repensar as propostas de atividades referentes à pratica de 
leitura, interpretação e compreensão de textos nas escolas. Diante dessa problemática, sugeri, no 
decorrer da implementação atividades de leitura de variados textos, entre eles, anúncios 
publicitários institucionais, de modo a permitir aos educandos o entendimento dos processos de 
constituição dos textos e das múltiplas possibilidades de sentido que estes oferecem. Para tanto, 
o referencial teórico que sustentou a produção didático-pedagógica foi o da Análise de Discurso 
de vertente materialista, especificamente a partir das reflexões desenvolvidas, no Brasil, por Eni 
Orlandi. A produção teve ainda como temática abordada a "Educação Ambiental" e, mais 
precisamente, o reaproveitamento de materiais recicláveis. O resultado da implementação foi 
satisfatório, pois oportunizou aos alunos pensarem a respeito da construção de sentidos nos 
processos discursivos que envolvem a produção dos anúncios e dos demais textos, e também 
refletirem acerca de seu papel na sociedade em relação à preservação do meio ambiente.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALIANE FRANCISCO
Orientador: Ana Paula Peron - IES: FECEA

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Anúncios publicitários institucionais: uma proposta discursiva de leitura
Tema: Ensino e aprendizagem - formação de leitores
Palavras-chave: Leitura discursiva, Anúncios publicitários, Educação Ambiental, Reciclagem,
Resumo: Os resultados das avaliações externas como Prova Brasil/SAEB/SAEP e ENEM, 
apontam que a maioria dos alunos chega ao Ensino Médio, apresentando grande dificuldade de 
leitura, compreensão e interpretação dos mais variados textos, mostrando, mais uma vez, a 
necessidade de se repensar as propostas de atividades referentes à pratica de leitura nas 
escolas. Dessa forma, o objetivo desta produção didático-pedagógica é possibilitar aos alunos o 
acesso à leitura de anúncios publicitários institucionais, de modo a permitir aos educandos o 
entendimento dos processos constitutivos dos textos e das múltiplas possibilidades de sentidos 
que estes oferecem. Para tanto, o referencial teórico que sustenta esta produção é o da Análise 
de Discurso de vertente materialista, especificamente a partir das reflexões desenvolvidas, no 
Brasil, por Eni Orlandi. Nossa proposta é realizar um trabalho de leitura na perspectiva discursiva, 
abordando a temática da Educação Ambiental e, mais precisamente, o reaproveitamento de 
materiais recicláveis. Espera-se que, com esta unidade didática, os alunos possam, além de 
pensarem a respeito da construção de sentidos nos processos discursivos que envolvem a 
produção de textos, refletirem acerca do seu papel de cidadãos na estrutura social em relação à 
preservação do meio ambiente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALVACI AY MORE
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: ANÁLISE CRÍTICA DE AUDIOVISUAIS - POSSIBILIDADES PARA A LÍNGUA 
PORTUGUESA
Tema: Técnicas e suas linguagens no ensino da Língua Portuguesa - Utilização dos recursos 
tecnológicos: trechos de filmes no ensino da disciplina.
Palavras-chave: multissemióticos, filmes, tecnologia, sétima arte
Resumo: Este trabalho pretende apresentar os resultados dos estudos realizados durante o 
Programa de Desenvolvimento Educacional, oportunizado pela Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná, que teve como objeto Técnicas e suas linguagens no ensino da Língua Portuguesa - 
Utilização dos recursos tecnológicos: trechos de filmes no ensino da disciplina. A intervenção foi 
realizada em uma turma de 9º Ano do Colégio Estadual Sebastião Paraná, durante o segundo 
semestre de dois mil e quinze. Utilizou-se a Análise crítica de audiovisuais - possibilidades para o 
ensino de Língua Portuguesa, como estratégia de ensino e aprendizagem para despertar o 
interesse e apreço de objetos multimodais, com vistas à recepção crítica dos conteúdos da sétima 
arte.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALVACI AY MORE
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Análise crítica de audiovisuais - possibilidades para o ensino de Língua Portuguesa
Tema: Técnicas e suas linguagens no ensino da Língua Portuguesa - Utilização dos recursos 
tecnológicos: trechos de filmes no ensino da disciplina.
Palavras-chave: Textos múltissemióticos, cinema, tecnologia, ensino de língua portuguesa,
Resumo: A tecnologia está presente na vida dos nossos alunos e a escola não podem ficar fora 
dessa realidade. Uma das maneiras de fazer os alunos se interessarem pelas aulas de português 
é o uso de textos múltissemióticos (neste caso, em especial, os filmes de curta e longa metragem, 
ou trechos de filmes e documentários), vinculados a conteúdos e a gêneros textuais, 
corroborando assim para que as aulas de português permitam produzir conhecimento de leitura e 
escrita com objetos que não se classifiquem somente pelo cunho grafocêntrico. Neste sentido, 
este trabalho terá como foco a prática de recepção e análise de audiovisuais, privilegiando as 
contribuições que este tipo de material pode trazer para as aulas de Língua Portuguesa. Os 
audiovisuais a serem trabalhados abordam vários temas e gêneros, sendo eles nacionais e 
internacionais, de curta e de longa metragem, documentários e desenhos animados (cartoon - 
movies). Para tanto, o projeto de intervenção será aplicado no Colégio Estadual Sebastião 
Paraná; localizado no Centro do município de Palmas no Sudoeste do Paraná. Tendo como 
público alvo os alunos do 9º ano. Dessa forma, a pesquisa enquadra-se no caráter qualitativo, 
buscando a participação dos sujeitos. O procedimento da pesquisa enquadra-se no formato de 
Pesquisa Ação, pelo qual o processo de pesquisa recorre a uma metodologia sistemática, no 
sentido de transformar as realidades observadas, a partir de sua compreensão, conhecimento e 
compromisso para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA ALICE DOMINGUES DOS SANTOS
Orientador: Beatriz Moreira Anselmo - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Crônica em sala de aula: uma reflexão a partir de elementos humorísticos
Tema: Linguística Aplicada
Palavras-chave: gênero, crônica, humor, leitura, escrita
Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados da intervenção realizada com alunos do 8º 
ano do Colégio Estadual Almirante Barroso - Ensino Fundamental e Médio. O tema central é o 
trabalho com a leitura e a escrita para articulação de novas ideias. Com o intuito de encaminhar 
os alunos à construção de seu processo de escrita e ao desenvolvimento da compreensão do que 
leem, apresentamos práticas pedagógicas que utilizavam os gêneros textuais, em especial a 
crônica. Na tentativa de aproximar os alunos da leitura e fazê-los ter o hábito e o gosto por esta, 
trabalhamos crônicas, vídeos e tiras com ênfase nos elementos humorísticos. As crônicas são de 
autoria de Luís Fernando Veríssimo, mestre de expressões irônicas que fazem com que o leitor se 
delicie com sua literatura descontraída e ainda reflita sobre problemas da atualidade. Para efetivar 
as ações foram realizadas sete oficinas utilizando crônicas de Veríssimo e a Carta em que o 
escrivão Pero Vaz de Caminha descreve a chegada dos portugueses ao Brasil com estratégias 
que foram norteadas pela concepção de linguagem como forma de interação, de modo a ensinar 
a língua oral e escrita padrão partindo de situações de comunicação reais e próximas do cotidiano 
do aluno. As atividades produzidas tiveram a finalidade de propiciar aos alunos a participação em 
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diferentes práticas sociais, utilizando-se da oralidade, da leitura e da escrita atendendo ao que é 
solicitado nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA ALICE DOMINGUES DOS SANTOS
Orientador: Beatriz Moreira Anselmo - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Crônica em sala de aula: uma reflexão a partir de elementos humorísticos
Tema: Linguística Aplicada
Palavras-chave: gênero, crônica, humor, leitura, escrita
Resumo: Esta produção didática tem por objetivo ampliar os conhecimentos linguísticos dos 
alunos do 8º ano do Colégio Estadual Almirante Barroso e analisar a relação entre a leitura e a 
escrita a partir do gênero crônica. Com o intuito de encaminhar os alunos à construção de seu 
processo de escrita e ao desenvolvimento da compreensão do que leem, apresentaremos 
práticas pedagógicas que utilizem os gêneros textuais, em especial a crônica. Na tentativa de 
aproximar os alunos da leitura e fazê-los ter o hábito e o gosto por ela, trabalharemos crônicas, 
vídeos e tiras com ênfase nos elementos humorísticos. As crônicas são de autoria de Luís 
Fernando Veríssimo, mestre de expressões irônicas que fazem com que o leitor se delicie com 
sua literatura descontraída e ainda reflita sobre problemas da atualidade. Para efetivar as ações 
do projeto realizaremos sete oficinas utilizando crônicas de Veríssimo e a Carta em que o escrivão 
Pero Vaz de Caminha descreve a chegada dos portugueses ao Brasil com estratégias que serão 
norteadas pela concepção de linguagem como forma de interação, de modo a ensinar a língua 
oral e escrita padrão, partindo de situações de comunicação reais e próximas do cotidiano do 
aluno. As atividades produzidas terão a finalidade de propiciar aos alunos a participação em 
diferentes práticas sociais, utilizando-se da oralidade, da leitura e da escrita atendendo ao que é 
solicitado nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Orientador: LUIZ ANTONIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Estratégias de Leitura na Formação de Leitores por meio de Histórias em Quadrinhos
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, Leitura, Língua Portuguesa
Resumo: O presente trabalho é fundado nos resultados do trabalho realizado em nosso projeto 
de intervenção pedagógica, focado na leitura, principalmente dos quadrinhos. Ter a leitura como 
motivadora deste projeto, veio de encontro com a constatação de que os alunos do Ensino 
Fundamental I não lêem ou têm o hábito da leitura, havendo, portanto, a necessidade de projetos, 
estudos, pesquisas e trabalhos voltados a este intuito, num somatório de esforços. Desta forma, 
os quadrinhos entram no processo de leitura como material incentivador, já que o livro acaba 
sendo meio de contato tardio, diferentemente das revistas em quadrinhos que abarcam idades, 
séries e conteúdos variados. Ler é parte fundamental do aprendizado e, utilizar os quadrinhos 
como um meio inicial de incentivo agrega mais valor, pois, como neste trabalho temos como 
clientela alunos do quarto ano do Curso de Formação de Docentes (CFD), que antes de tudo são 
estudantes também, e, alunos do sexto ano do Ensino Fundamental I (EFI), ambos necessitando 
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deste tipo de intervenção pedagógica de incentivo à leitura para o desenvolvimento do senso 
crítico, ampliação do conhecimento e viabilidade dele. Neste diapasão, as histórias em quadrinhos 
demonstram ser materiais eficientes e versáteis ao longo de todo processo de ensino de Língua 
Portuguesa no que concerne à leitura, e, por que não, na escrita, até mesmo em razão de ler e 
escrever ser a base de todos os conhecimentos que agregamos durante toda vida escolar e/ou 
acadêmica. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Orientador: LUIZ ANTONIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de Leitura na Formação de Leitores por meio de Histórias em Quadrinhos
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Sequência Didática, história em quadrinhos, linguagem verbal, linguagem não 
verbal
Resumo: Como prioridade a leitura e a escrita, a contextualização estão deixando a desejar no 
ensino-aprendizagem, desde os anos iniciais até os níveis mais avançados. Pois, estes 
conhecimentos farão diferença na vida dos alunos, por que neles é que distinguirão suas 
capacidades e visão de mundo. Neste viés, precisamos de projetos voltados à leitura e escrita 
prioritários aos discentes dos anos iniciais do ensino fundamental. Deste modo, neste projeto 
teremos como público alvo alunos do 4º ano do curso de formação de docentes , que futuramente 
serão profissionais da educação, que serão peças fundamentais no cultivo à leitura e escrita 
servindo como parâmetro desde o início da educação institucional. É possível, antes mesmo da 
alfabetização, levar um aluno a interessar-se pelos textos presentes nas histórias em quadrinhos, 
fazendo uso primeiramente da linguagem não-verbal, posteriormente da linguagem verbal, 
podendo assim migrar para uma gama maior de textos. Sempre, é necessários levar-se em conta 
o nível de cada turma e a individualidade de cada aluno, certificando-se que irão trabalhar de 
forma satisfatória, e, que os textos são adequados e que o objetivo seja atingido. Nesta era digital 
os alunos antes de serem alfabetizados já dominam certa linguagem e, por este motivo a leitura 
tem que começar mais atrativa ou tornar-se mais atrativa durante todo o processo de aquisição de 
leitura e escrita, para que ler e escrever se tornem atos fundamentais do conhecimento escolar e 
do conhecimento de mundo. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA BEATRIZ ALBINO
Orientador: Thiago Alves Valente - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Formação de Leitores Perenes da Literatura Canônica: O Clássico nos Suportes 
Midiáticos.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Letramento, Literatura, Tecnologia
Resumo: Esta proposta justifica-se pela necessidade de formar leitores perenes e críticos de 
textos literários, em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Zulmira 
Marchesi da Silva, do município de Cornélio Procópio, levando-se em consideração a 
compreensão e o significado dos textos, as relações que ele propõe com outros autores, com o 
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contexto histórico em que está inserido, com a atualidade, assegurando a capacidade de reflexão 
do mundo que o cerca. Para isso, será utilizado o Computador Interativo com Lousa Digital na 
apresentação e interação com todo conteúdo proposto. De acordo com os baixos resultados em 
avaliações externas, como Prova Brasil e SAEP, a dificuldade na compreensão textual é um 
problema a ser solucionado em sala de aula. Esta proposta pretende encontrar estratégias para 
melhorar a qualidade na leitura literária, assim como de outros gêneros textuais. Tem por objetivo 
geral a formação de leitores: dos transitórios aos perenes, sendo os específicos a visualização 
dos recursos tecnológicos virtuais como forma de acesso à literatura e à cultura e o letramento 
literário em novos suportes de leitura e exploração do texto. De acordo com as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa (2008), no que diz respeito ao ensino da 
Literatura, os pressupostos teóricos da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito embasarão 
esta proposta, pois tem auxiliado a formar leitores comprometidos, capazes de compreender e 
expressar o que compreendeu, de ler as entrelinhas e as lacunas que o texto oferece.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA BEATRIZ ALBINO
Orientador: Thiago Alves Valente - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Formação de Leitores Perenes da Literatura Canônica: O Clássico nos Suportes 
Midiáticos.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Letramento, Literatura, Tecnologia
Resumo: Esta proposta justifica-se pela necessidade de formar leitores perenes e críticos de 
textos literários, em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Zulmira 
Marchesi da Silva, do município de Cornélio Procópio, levando-se em consideração a 
compreensão e o significado dos textos, as relações que ele propõe com outros autores, com o 
contexto histórico em que está inserido, com a atualidade, assegurando a capacidade de reflexão 
do mundo que o cerca. Para isso, será utilizado o Computador Interativo com Lousa Digital na 
apresentação e interação com todo conteúdo proposto. De acordo com os baixos resultados em 
avaliações externas, como Prova Brasil e SAEP, a dificuldade na compreensão textual é um 
problema a ser solucionado em sala de aula. Esta proposta pretende encontrar estratégias para 
melhorar a qualidade na leitura literária, assim como de outros gêneros textuais. Tem por objetivo 
geral a formação de leitores: dos transitórios aos perenes, sendo os específicos a visualização 
dos recursos tecnológicos virtuais como forma de acesso à literatura e à cultura e o letramento 
literário em novos suportes de leitura e exploração do texto. De acordo com as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa (2008), no que diz respeito ao ensino da 
Literatura, os pressupostos teóricos da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito embasarão 
esta proposta, pois tem auxiliado a formar leitores comprometidos, capazes de compreender e 
expressar o que compreendeu, de ler as entrelinhas e as lacunas que o texto nos oferece. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA LUCIA LEAL
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Uma reflexão sobre literatura e consciência negra: identidades de mulheres presentes em 
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obras de Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Identidade, Mulher Negra, Literatura, Cultura Afro-brasileira
Resumo: Este artigo é resultado de todo o trabalho realizado nos anos de 2014/2015 no 
programa PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná. Ele teve como base a implementação da Lei 10.639 por meio de pesquisa 
sobre identidades de mulheres negras nas obras de literatura de Conceição Evaristo e Carolina 
Maria de Jesus, realizado com 12 (doze) alunas (os) do Ensino Médio do Centro Estadual de 
Educação Básica de Jovens e Adultos - CEEBJA Fazenda Rio Grande. O principal objetivo do 
estudo foi levantar aspectos da identidade feminina na literatura negra no Brasil, ou seja, propiciar 
atividades que promovam reflexões sobre identidades de mulheres negras na literatura e 
consciência racial. Este estudo parte da implementação de um projeto realizado em quatro 
módulos que totalizaram 32 horas. As leituras, atividades e produções de textos trouxeram à tona 
a realidade de mulheres negras no Brasil e, principalmente, das famílias de cada um (as) dos (as) 
participantes.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA LUCIA LEAL
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: IDENTIDADES DE MULHERES NEGRAS PRESENTES NA OBRA DE CAROLINA MARIA 
DE JESUS E CONCEIÇÃO EVARISTO: UMA REFLEXÃO SOBRE LITERATURA E 
CONSCIÊNCIA RACIAL
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Identidade, Mulher Negra, Literatura, Cultura, Afro-brasileira,
Resumo: Este caderno pedagógico tem como base a implementação da Lei 10.639 por meio de 
pesquisa sobre identidades de mulheres negras nas obras de literatura de Conceição Evaristo e 
Carolina Maria de Jesus, a ser realizado com alunas(os) do Ensino Médio do Centro Estadual de 
Educação Básica de Jovens e Adultos - CEEBJA Fazenda Rio Grande. É objetivo deste caderno 
embasar e propiciar atividades que promovam reflexões sobre identidades de mulheres negras na 
literatura e consciência racial.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA MARIA MARTINS RODRIGUES
Orientador: Fabiane Cristina Altino - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Diversidade Linguística: A variação na sala de aula
Tema: Variação Linguística
Palavras-chave: Variação linguística, Ensino, Preconceito linguístico
Resumo: O Ensino de Língua Portuguesa deve levar o educando a perceber a multiplicidade de 
usos e funções da língua, pois é nas aulas de língua materna que deve ser oferecido a ele 
instrumentos que o leve a refletir sobre o uso da língua na vida e na sociedade. Diante disso, 
pretendemos nesse projeto trabalhar com o 2º ano do Ensino Médio desmistificando o conceito de 
certo e errado, tentando minimizar o preconceito linguístico, estimulando os alunos a conhecer e 
usar o dialeto padrão como forma de interação social.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA MARIA MARTINS RODRIGUES
Orientador: Fabiane Cristina Altino - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Diversidade Linguística: A variação na sala de aula
Tema: Variação Linguística
Palavras-chave: Variação linguística, Ensino, Preconceito linguístico
Resumo: O Ensino de Língua Portuguesa deve levar o educando a perceber a multiplicidade de 
usos e funções da língua, pois é nas aulas de língua materna que deve ser oferecido a ele 
instrumentos que o leve a refletir sobre o uso da língua na vida e na sociedade. Diante disso, 
pretendemos nesse projeto trabalhar com o 2º ano do Ensino Médio desmistificando o conceito de 
certo e errado, tentando minimizar o preconceito linguístico, estimulando os alunos a conhecer e 
usar o dialeto padrão como forma de interação social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA PAULA CORDEIRO CARLESSO
Orientador: Daniela Zimmermann Machado - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O uso de objetos de aprendizagem para o ensino da Língua portuguesa para professores 
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Objetos de aprendizagem, formação de professores, educação, tecnologia, 
metodologia,
Resumo: A proposta Didático-pedagógica apresentada justifica-se pela necessidade em fazer o 
educando entender que ele tem um papel indispensável no processo de ensino-aprendizagem 
como mediador, explorando ao máximo as suas potencialidades e de seus alunos, e as 
potencialidades comunicacionais e pedagógicas dos recursos técnicos de criação de materiais, de 
estratégias, de metodologias e produção de conhecimento. Faz-se urgente hoje, levar o professor 
a conhecer e saber utilizar os recursos tecnológicos disponíveis no ambiente escolar, visto que, 
tais recursos devem ser compreendidos dentro dele como possibilidade de novos movimentos no 
espaço escolar e que ofereçam um suporte à prática docente. Esta unidade didática tem como 
objetivo principal apresentar propostas de desenvolvimento de atividades de aprendizagem que 
auxiliem os docentes do 6º ao 9º ano da disciplina de Língua Portuguesa do Colégio Estadual 
Maria de Lourdes Morozowski a buscar objetos de aprendizagem em diferentes repositórios, bem 
como dar formação para que eles possam criar objetos de aprendizagem para utilização na sua 
prática pedagógica, oportunizando assim, que, tenham contato com informações em diferentes 
mídias, compreendam os objetos de aprendizagem como "conteúdos" que podem enriquecer sua 
prática pedagógica, e auxiliar a oralidade leitura e produção escrita nas aulas da disciplina de 
Língua Portuguesa.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA PAULA CORDEIRO CARLESSO
Orientador: Daniela Zimmermann Machado - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso de objetos de aprendizagem para o ensino da Língua portuguesa para professores 
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental
Tema: Tecnologias e suas Linguagens no Ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Objetos de aprendizagem, formação de professores, educação, tecnologia, 
metodologia,
Resumo: A proposta Didático-pedagógica apresentada justifica-se pela necessidade em fazer o 
educando entender que ele tem um papel indispensável no processo de ensino-aprendizagem 
como mediador, explorando ao máximo as suas potencialidades e de seus alunos, e as 
potencialidades comunicacionais e pedagógicas dos recursos técnicos de criação de materiais, de 
estratégias, de metodologias e produção de conhecimento. Faz-se urgente hoje, levar o professor 
a conhecer e saber utilizar os recursos tecnológicos disponíveis no ambiente escolar, visto que, 
tais recursos devem ser compreendidos dentro dele como possibilidade de novos movimentos no 
espaço escolar e que ofereçam um suporte à prática docente. Esta unidade didática tem como 
objetivo principal apresentar propostas de desenvolvimento de atividades de aprendizagem que 
auxiliem os docentes do 6º ao 9º ano da disciplina de Língua Portuguesa do Colégio Estadual 
Maria de Lourdes Morozowski a buscar objetos de aprendizagem em diferentes repositórios, bem 
como dar formação para que eles possam criar objetos de aprendizagem para utilização na sua 
prática pedagógica, oportunizando assim, que, tenham contato com informações em diferentes 
mídias, compreendam os objetos de aprendizagem como "conteúdos" que podem enriquecer sua 
prática pedagógica, e auxiliar a oralidade leitura e produção escrita nas aulas da disciplina de 
Língua Portuguesa. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA PAULA ISTSCHUK
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Adaptação cinematográfica: uma estratégia de leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Cinema, Literatura, Intertextualidade, Leitura, Adaptações
Resumo: Este trabalho é fruto de um projeto realizado como requisito final para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE). A pergunta geradora da pesquisa foi: Como utilizar o 
cinema, na sala de aula, articulando-o ao trabalho com a literatura? Compreende-se a relevância 
nesse tipo de estudo, por acreditar que a utilização de filmes em sala de aula pode trazer várias 
contribuições para a formação leitora dos alunos. Para responder à pergunta foram realizadas, 
primeiramente, oficinas com professores do Ceebja CIC - Ensino Fundamental e Médio e, 
posteriormente, o estudo online com professores de todo o Estado, denominado - Grupo de 
Trabalho em Rede (GTR).
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA PAULA ISTSCHUK
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Adaptação cinematográfica: uma estratégia de leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Literatura, cinema, leitura, adaptação cinematográfica,
Resumo: Esta Unidade Didática pretende aplicar o uso de adaptações literárias para o cinema 
como recurso para uma proposta de estudo que aconteça em paralelo à literatura, oferecendo 
possibilidades de estudos comparativos e de análises, podendo instigar o interesse literário por 
uma determinada obra, bem como promover a criticidade em relação às obras literárias e ao 
cinema, mostrando que ambas as obras - a literária e a cinematográfica - são independentes e 
que o texto adaptado não substitui o original, pois cada um possui características específicas, 
mas que o sentido de um, no caso das adaptações, passa, necessariamente, pelo sentido do 
outro.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANDREA CAPOTE MENDES
Orientador: TANIA REGINA MONTANHA TOLEDO SCOPARO - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O TEXTO LITERÁRIO: CAMINHOS E PERCURSOS NO DISCURSO DA SEMIÓTICA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Semiótica, Textos Literários, Temas, Figuras,
Resumo: O presente Artigo tem como objeto a abertura de caminhos para que se desenvolva 
com mais atenção uma reflexão sobre a interpretação de textos literários, dado que estes são a 
maior dificuldade de nossos alunos. Este faz um percurso fundamentando-se/ utilizando-se dos 
conceitos básicos da teoria e metodologia semiótica de Algirdas Greimas, (atualizada pelo 
contemporâneo Denis Bertrand), mais especificamente no seu nível discursivo (temas e figuras). 
Todo o corpus textual trabalhado parte de uma leitura semiótica, levando o aluno a visualizar os 
textos literários, através das análises de figuras da semântica discursiva, os temas parciais e/ou 
centrais subjacentes às figuras, levando os alunos a usar a semiótica como um instrumento de 
interpretação e compreensão dos textos literários, entendendo a sua linguagem nas dimensões 
do saber crer- "verdades do texto", e do saber fazer, posicionando-se diante do mesmo, como um 
leitor crítico. Entende-se que a semiótica, possa contribuir de forma concreta para uma melhoria 
do processo de leitura do aluno, fazendo com que o mesmo, ao compreender o texto, posicione-
se diante dele como um leitor crítico. Soma-se assim, tal metodologia, a outros passos que temos 
dado nessa direção.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANDREA CAPOTE MENDES
Orientador: TANIA REGINA MONTANHA TOLEDO SCOPARO - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O TEXTO LITERÁRIO: CAMINHOS E PERCURSOS DO DISCURSO DA SEMIÓTICA.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Textos Literários, Temas, Figuras,
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica - O Texto Literário: Caminhos e percursos no 
discurso da semiótica utilizará dos conceitos básicos da Teoria e Metodologia da Semiótica 
Gremaisiana, atualizada pelo semioticista contemporâneo francês Denis Bertrand. Este trabalho 
faz um percurso fundamentado na teoria semiótica de Algirdas Greimas, embasando-se também 
em autores como: Fiorin, Barros, Discini, entre outros. A Produção Didático-pedagógica aqui 
apresentada funcionará como uma abertura de - caminhos - para que se desenvolva com mais 
atenção uma reflexão sobre o texto (enunciado), o texto literário, o discurso, a teoria semiótica 
(como uma metodologia), o nível discursivo (temas e figuras), o enunciador e o enunciatário, suas 
relações e principalmente utilizar-se destes como estratégias de leitura fundada na realidade do 
enunciado e do discurso.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANDREA PETRELE GALVAO
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: ESTRATÉGIAS DE LEITURA: TRAÇANDO POSSIBILIDADES PARA VENCER AS 
DIFICULDADES DE LEITURA DE ALUNOS DO SEXTO ANO
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: leitura, processo de ensino-aprendizagem, estratégias de leitura, gêneros 
textuais
Resumo: O presente artigo apresenta uma proposta de trabalho pedagógico para superar as 
dificuldades de leitura em uma turma de 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual 
Professora Edithe, no município de Campo Largo - Paraná. A proposta foi desenvolvida com o 
intuito de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem da leitura a partir dos gêneros textuais 
do agrupamento narrar. A partir das ideias de Kleiman (2004), Schneuwly e Dolz (2004), Koch 
(2006), entre outros, foi organizada uma unidade didática que contemplou práticas de leitura e 
produção de textos. A aplicação das atividades ocorreu de março a julho de 2015 e explicitou a 
relevância de sistematização do processo de ensino-aprendizagem da leitura e a contribuição de 
tais práticas para a construção do conhecimento, a formação de leitores mais críticos e, 
consequentemente, para a melhoria do ensino da leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANDREA PETRELE GALVAO
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Estratégias de Leitura: Práticas de Leitura com Alunos do Sexto Ano
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Leitura, Estratégias de Leitura, Unidade Didática, Gêneros Textuais
Resumo: Esta Unidade Didática objetiva desenvolver estratégias de leitura por meio da 
exploração de diferentes gêneros textuais do agrupamento narrar, a fim de ampliar o repertório 
dos alunos, trabalhar a compreensão através de localização e seleção de informações, 
comparação e inferências, a fim de desenvolver a capacidade de narrar o mundo e relatar as 
experiências vividas, promovendo interação, sempre levando em consideração o contexto 
sociocultural do aluno. Serão aplicadas dinâmicas associadas a leituras, pesquisas, debates, 
dramatizações e outras atividades que, eventualmente, possam surgir durante o processo de 
ensino-aprendizagem. Dessa forma, buscamos criar situações de interação, construção de 
conhecimento, e formação de leitores críticos e engajados na realidade em que estão inseridos. 
As atividades realizadas nesta unidade baseiam-se nas ideias de Kleiman (2004 e 2006), 
Schneuwly e Dolz (2004), Koch (2006), entre outros.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA DO ROCIO KUGESEN
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Letramento por meio do gênero cônica: dando voz aos alunos do 9º ano do Colégio 
Estadual Joaquim de Oliveira Franco
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Crônica, Sequência didática,
Resumo: Este artigo objetiva apresentar um trabalho de pesquisa e aplicação em sala de aula 
sobre leitura e escrita, desenvolvido por meio do PDE - Programa de Desenvolvimento 
Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), em parceria com a 
UTFPR. O trabalho desenvolveu práticas que despertaram o gosto e a compreensão da leitura 
por meio do gênero crônica, o qual faz refletir sobre os fatos do cotidiano, informa, diverte e 
provoca o interesse pelo texto. O projeto foi aplicado no Colégio Estadual Joaquim de Oliveira 
Franco, em Mandirituba, com os alunos do 9º ano. O trabalho foi realizado por meio de uma 
sequência didática, composta por módulos que tiveram várias atividades que proporcionaram aos 
docentes várias habilidades de leitura que colaboraram para um melhor resultado na 
compreensão dos textos lidos. O trabalho com crônicas visou desenvolver a compreensão e 
interpretação e contribuiu para que o aluno desenvolvesse sua capacidade de construir 
habilidades de leitura, levando em consideração seus conhecimentos prévios, o que possibilitou a 
construção do sentido do texto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA DO ROCIO KUGESEN
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Letramento por meio do gênero cônica: dando voz aos alunos do 9º ano do Colégio 
Estadual Joaquim de Oliveira Franco
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
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Palavras-chave: Leitura, Letramento, Gêneros textuais, Crônica
Resumo: Essa Unidade Didática propõe desenvolver práticas que despertem o gosto e a 
compreensão da leitura por meio do gênero crônica, o qual é de fácil acesso, faz refletir sobre os 
fatos do cotidiano, informa, diverte e provoca o interesse pelo texto. É necessário resgatar o 
trabalho de leitura, pois essa abre caminhos para interpretação, além de contribuir para a 
ampliação do conhecimento de mundo dos educandos. O projeto será aplicado no Colégio 
Estadual Joaquim de Oliveira Franco, com os alunos do 9º ano. A unidade didática terá várias 
atividades que proporcionarão aos docentes desenvolverem várias habilidades de leitura que 
podem colaborar para um melhor resultado na compreensão dos textos lidos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA GARCIA
Orientador: MARISA CORREA SILVA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL POR MEIO DA FÁBULA
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Educação, Leitura, Reflexão, Ética, Valores,
Resumo: O presente artigo é resultado do projeto de implementação pedagógica intitulado: 
"Leitura da fábula: uma abordagem para a construção do letramento por meio da reflexão visando 
o resgate de valores". A leitura é uma das competências mais valorizadas e necessárias na 
sociedade, auxiliando no aprendizado, na aquisição de conhecimento e proporcionando reflexão 
crítica, além de propiciar aos alunos a oportunidade de interagir no e com o mundo. Desta forma, 
é imprescindível proporcionar aos alunos um instrumento de compreensão racional do mundo que 
os cerca, levando-os a um posicionamento de vida isento de preconceitos e a uma postura mais 
adequada em relação à participação como indivíduo, na sociedade e no ambiente imediato que 
ocupa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA GARCIA
Orientador: MARISA CORREA SILVA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura da fábula: uma abordagem para a construção do letramento por meio da reflexão 
visando o   resgate de valores  
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Educação, Leitura, Reflexão, Ética, Valores,
Resumo: Partindo do pressuposto de que O ato de ler é uma das competências culturais mais 
valorizada na sociedade. A leitura é uma das competências mais valorizadas na sociedade, 
auxiliando no aprendizado, na aquisição de conhecimento e proporcionando reflexão crítica. Além 
de propiciar aos alunos a oportunidade de interagir no e com o mundo. Dentro deste contexto, é 
imprescindível proporcionar aos alunos um instrumento de compreensão racional do mundo que 
os cerca, levando-os a um posicionamento de vida isento de preconceitos e a uma postura mais 
adequada em relação à participação como indivíduo, na sociedade e no ambiente imediato que 
ocupa,que também possam ser capazes de conviver em grupo dentro e fora do ambiente escolar 
de forma mais harmoniosa, cumprindo com seus deveres e principalmente respeitando os direitos 
e os ideais do outro,comportamentos aparentemente perdidos na sociedade moderna. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA MARIA CANDIOTO
Orientador: Luciane Braz Perez Mincoff - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: LER E ENCANTAR NO ESPAÇO ESCOLAR: as manifestações da linguagem a partir dos 
minicontos
Tema: Leitura, linguagens e minicontos.
Palavras-chave: Leitura, Minicontos, Desenvolvimento de potencialidades, Encantamento, 
Motivação,
Resumo: O objetivo deste projeto é o trabalho pedagógico com a leitura por meio do gênero 
textual minicontos. Entendemos que a leitura é um elemento preponderante para o 
desenvolvimento de potencialidades intelectuais do leitor no contexto escolar e fora dele. Com as 
atividades propostas pretendemos, que o aluno atribuísse significados e sentidos próprios ao que 
se leu e que se encantasse com as possibilidades presentes no ato de ler. Dessa forma, tomando 
por base o referido gênero, foram dinamizadas práticas pedagógicas, que além de enfocar o 
trabalho linguístico, estimularam a motivação e o deleite dos escolares para com a literatura de 
outros gêneros discursivos e seus poderes de comunicação, de maneira a reconhecer a 
importância da leitura, enquanto elemento indispensável para o crescimento e enriquecimento de 
suas potencialidades. Desenvolvemos este trabalho porque acreditamos que, por meio da leitura 
dos diversos gêneros textuais, o leitor constrói sentidos e estabelece relações ao fazer uso de 
estratégias, tais como: inferências, comparações, questionamentos e críticas, favorecendo assim 
sua formação intelectual e social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA MARIA CANDIOTO
Orientador: Luciane Braz Perez Mincoff - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ler e Encantar: As manifestações da linguagem a partir dos minicontos.
Tema: Leitura, linguagens e minicontos.
Palavras-chave: Leitura, Minicontos, desenvolvimento, potencialidades, encantamento, 
motivação,
Resumo: O objetivo deste projeto é o trabalho pedagógico com a leitura por meio do gênero 
textual MINICONTOS. Entende-se que a leitura é um elemento preponderante para o 
desenvolvimento de potencialidades intelectuais do leitor no contexto escolar e fora dele. Com as 
atividades propostas, pretende-se que o aluno atribua significados e sentidos próprios ao que se 
lê e que se encantem com as possibilidades presentes no ato de ler. Dessa forma, tomando por 
base o referido gênero, serão dinamizadas práticas pedagógicas, que além de enfocar o trabalho 
linguístico estimularão a motivação e o deleite dos escolares para com a literatura de outros 
gêneros discursivos e seus poderes de comunicação, de maneira a reconhecer a importância da 
leitura enquanto elemento indispensável para o crescimento e enriquecimento de suas 
potencialidades, por meio da leitura dos diversos gêneros textuais o leitor, constrói sentidos e 
estabelece relações ao fazer uso de estratégias, tais como: inferências, comparações, 
questionamentos, críticas, favorecendo assim sua formação intelectual e social.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uem_port_pdp_angela_maria_candioto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uem_port_artigo_angela_maria_candioto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uem_port_artigo_angela_maria_candioto.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA MARIA PEITRUKA
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Estratégias de leitura na compreensão de normas de conduta no espaço escolar a partir 
do texto poético
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: leitura, poesia, Método Recepcional, normas de conduta,
Resumo: Este artigo procura apresentar os resultados obtidos a partir do estudo realizado com 
alunos do Ensino Fundamental, através de ações pedagógicas propostas no Projeto de 
Intervenção Pedagógica "A leitura e a expressividade de regras de conduta no espaço escolar a 
partir da poesia ", desenvolvido com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, com 
embasamento teórico no Método Recepcional, objetivando o despertar do interesse pela leitura 
dentro e fora da escola, através do acesso a diferentes tipos de textos, enfatizando os princípios 
éticos, políticos e estéticos, norteadores das políticas educativas, a partir do gênero textual 
poesia. Constata-se que a escola tem procurado metodologias inovadoras, principalmente na 
disciplina de Língua Portuguesa, que contribuam na formação de leitores competentes e assíduos 
e na compreensão e interpretação de diferentes tipos de textos. O Método Recepcional vem ao 
encontro das Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná, propondo uma 
compreensão mais ampla e prazerosa do texto poético, a partir da leitura, dando condições aos 
alunos de resgatar valores e sentimentos, utilizando em seu cotidiano as especificidades da 
linguagem poética através da leitura crítica e criativa e assim novos conhecimentos. Associar a 
prática da leitura a partir do texto poético e outras linguagens não-verbais pode levar o aluno a 
percepção e interpretação da realidade que o cerca, além de desenvolver a criatividade, a 
oralidade e a expressividade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA MARIA PEITRUKA
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A LEITURA E A EXPRESSIVIDADE DE REGRAS DE CONDUTA NO ESPAÇO ESCOLAR 
A PARTIR DA POESIA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura,texto poético,normas de conduta,formação do leitor,inserção social
Resumo: Optamos em desenvolver este projeto com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, 
pela necessidade que os mesmos tem de fazer leitura e da falta constante no uso de regras de 
conduta social no cotidiano escolar, refletindo em sua formação intelectual e social. A partir 
dessas evidências, buscamos por práticas pedagógicas significativas utilizando o texto poético 
associado a outras linguagens não verbais que levem os alunos à compreensão do ato de ler e na 
significação dos valores humanos essenciais a inserção e interação social, focado no Método 
Recepcional, desenvolvido a partir da Teoria da Estética e da Recepção, com o objetivo de 
despertar o interesse pela leitura dentro e fora da escola oportunizado pelo acesso a diferentes 
tipos de textos, enfatizando a compreensão de regras de conduta, lendo e produzindo poemas, 
descobrindo formas de comunicação e expressão, resgatando valores e sentimentos e 
compreendendo as especificidades da linguagem poética.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA MARIA PLENTZ BISCOLI
Orientador: CECILIA MARIA GHEDINI - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Práticas de leituras em sala de aula:A temática dos gêneros discursivos
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Estratégias,Leitura,Compreensão,
Resumo: O texto apresentado é uma síntese da pesquisa realizada sobre as práticas de leituras 
dos gêneros discursivos. Todo o trabalho teve embasamento teórico que está presente no 
referencial teórico do texto postado. A pesquisa enriqueceu a prática pedagógica sobre 
estratégias que inovaram a forma de apresentar alguns gêneros no momento da leitura, 
oferecendo ao educando aulas mais inovadoras e criativas. A expectativa é que nosso trabalho 
possa oferecer oportunidade de influência de novas possibilidades de pesquisa aos novos 
professores PDE que ampliem nosso trabalho enriquecendo as aulas, oferecendo melhorias e 
estratégias inovadoras. Atrair a atenção para a leitura está cada vez mais difícil, mas tivemos a 
oportunidade de mostrar que não é impossível, obtivemos bons resultados. O texto mostra que há 
possibilidades de conseguir nosso objetivo, basta pesquisa e bom desempenho por nós 
educadores de buscar novos meios.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA MARIA PLENTZ BISCOLI
Orientador: CECILIA MARIA GHEDINI - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Gêneros discursivos e leitura: práticas pedagógicas através de textos e estratégias
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura,Interação,Contexto,Compreensão,
Resumo: A partir das observações realizadas na práticas pedagógica e das manifestações dos 
estudantes durante o processo de aprendizagem em termos de reivindicações sobre o conteúdo 
gêneros discursivo e as dificuldades apresentadas por estes nas práticas de leituras na 
modalidade de Educação no Ensino Fundamental II como também a sua interação ou ausência 
com os meios que favoreçam a prática de leitura na sala de aula. Argumentamos que os alunos, 
na atualidade, convivem num meio caracterizado por informações de fácil acesso, apesar de 
muitas vezes não interpretarem e compreenderem o que leem ou não leem. O objetivo desta 
intervenção é possibilitar a implementação de estratégias de ensino que promovam a interação e 
compreensão de textos presentes no seu dia a dia buscando conhecimentos prévios sobre os 
textos facilitando sua compreensão e proporcionando uma visão ampla do mundo que o cerca 
permitindo uma criticidade maior ao texto. Partiremos das esferas sociais mais presentes no seu 
meio de convivência para que sua pratica pedagógica venha utilizar de sua vivência familiar e 
escolar, procurando desenvolver mais sua habilidade de compreensão de mundo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELICA FAVERSANI NOVAIS
Orientador: Dina Tereza de Brito - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: LEITURA E ENSINO - GÊNERO CRÔNICA: uma proposta de sequência didática com 
ênfase na temática "amor"
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura e ensino, Sequência Didática,Crônica,
Resumo: Este artigo pretende discutir a importância das práticas de leituras no Ensino 
fundamental II, e tem como objetivo propor reflexões sobre a importância do ensino de leitura com 
o intuito de motivá-la e desenvolvê-la de forma humanizadora e significativa em sala de aula, 
utilizando o gênero textual - Crônica. Objetiva-se, ainda, relacionar os resultados de uma 
sequência didática utilizando este gênero, com ênfase na temática Amor; destacar como suporte 
para elaboração da Sequência Didática os referenciais: Bronckart (1999), Dolz e Schneuwly 
(2004); Bakhtin (2003); Marcuschi (2008). A metodologia utilizada seguiu a concepção de leitura 
chamada sociointeracionista preconizada pelas DCEs - Diretrizes Curriculares de Educação 
Básica do Estado do Paraná (2008), nas quais "entende-se a leitura como um processo de 
produção de sentido que se dá a partir de interações sociais ou relações dialógicas que 
acontecem entre o texto e o leitor" (PARANÁ, 2008). Com a implementação da Sequencia 
Didática pretendeu-se despertar e ampliar o horizonte de expectativas dos alunos, enquanto 
leitores reflexivos em busca de sua formação social e crítica.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELICA FAVERSANI NOVAIS
Orientador: Dina Tereza de Brito - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LEITURA E ENSINO - GÊNERO CRÔNICA: uma proposta de sequência didática com 
ênfase na temática "amor"
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Ensino, Sequência Didática, Crônica
Resumo: Conforme orienta a Diretriz Curricular da Educação Básica de Língua Portuguesa 
(PARANÁ, 2008) é papel da escola criar estratégias de ensino que contemplem as práticas de 
leitura, oralidade e escrita, a fim de que os alunos consigam encontrar sentido no estudo da 
Língua Portuguesa nas escolas. Assim sendo, este Material Didático, produto do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na escola foi construído com o intuito de contribuir no processo do ensino 
e da aprendizagem de alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II, e visa à construção de 
estratégias de leitura e escrita para o gênero textual Crônica. A finalidade é fazer com que os 
alunos tenham contato com variadas situações de comunicação, não apenas relacionadas à 
escrita de crônicas, inserindo-se em práticas de linguagem significativas e contextualizadas. Para 
tanto, optamos pela elaboração deste trabalho pela sequência didática com a finalidade de 
auxiliar os alunos a dominarem melhor o gênero textual crônica e todas as suas especificidades. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: APARECIDA JOSE DOS SANTOS
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: UMA FERRAMENTA PARA O INCENTIVO À LEITURA NO 6º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contação de histórias, Leitura, Literatura, Fábulas
Resumo: Este trabalho consiste na elaboração de uma Unidade didática, visando promover o 
ensino e a aprendizagem da leitura por meio da Contação de Histórias, focando os gêneros 
fábulas e contos, pois acreditamos que a contação de histórias é uma janela que se abre para 
despertar o gosto pela leitura e que todo professor tem dentro de si um contador de histórias, 
apenas precisa encontrá-lo e aprimorá-lo. Contar histórias sempre foi e sempre será importante 
porque é uma forma de incorporar a arte, a vida e encarar os livros como fonte de prazer. Fizemos 
a opção pelo Método Recepcional desenvolvido no Brasil por Bordine e Aguiar (1993), a partir da 
Teoria da Estética da Recepção de Hans Robert Jauss, pois cremos que o educador deve utilizar 
um método baseado nessa teoria para o ensino da Literatura. Também fazer com que a contação 
de história seja compreendida como ferramenta de humanização, proporcionando momentos 
agradáveis de leitura e oralidade, permitindo ao leitor ou ouvinte viajar no mundo do sonho, da 
fantasia e da imaginação.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: APARECIDA JOSE DOS SANTOS
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: UMA FERRAMENTA PARA O INCENTIVO À LEITURA NO 6º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contação de histórias, Leitura, Literatura, Fábulas
Resumo: Este trabalho consiste na elaboração de uma Unidade didática, visando promover o 
ensino e a aprendizagem da leitura por meio da Contação de Histórias, focando os gêneros 
fábulas e contos, pois acreditamos que a contação de histórias é uma janela que se abre para 
despertar o gosto pela leitura e que todo professor tem dentro de si um contador de histórias, 
apenas precisa encontrá-lo e aprimorá-lo. Contar histórias sempre foi e sempre será importante 
porque é uma forma de incorporar a arte, a vida e encarar os livros como fonte de prazer. Fizemos 
a opção pelo Método Recepcional desenvolvido no Brasil por Bordine e Aguiar (1993), a partir da 
Teoria da Estética da Recepção de Hans Robert Jauss, pois cremos que o educador deve utilizar 
um método baseado nessa teoria para o ensino da Literatura. Também fazer com que a contação 
de história seja compreendida como ferramenta de humanização, proporcionando momentos 
agradáveis de leitura e oralidade, permitindo ao leitor ou ouvinte viajar no mundo do sonho, da 
fantasia e da imaginação.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: APARECIDA LAZARETI VENANCIO FERREIRA
Orientador: Rosimeiri Darc Cardoso - IES: FECEA

Etapa: Artigo

Título: Espaço de Leitura Compartilhada
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Ensino da Língua Portuguesa, Competência leitora, Espaço de Leitura,
Resumo: Inserido no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, este 
artigo apresenta resultados e reflexões suscitadas durante a aplicação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica na Escola, a partir das atividades sugeridas na Unidade Didática "Espaço de Leitura 
Compartilhada", de-senvolvida com alunos do sexto ano - Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual do Campo Professora Godoma B. de Oliveira. Este artigo busca apresentar uma breve 
discussão teórica a respeito da importância da leitura, bem como refletir sobre os fatores que 
contribuem essencialmente para a realização dessa habilidade. Para isso, buscou-se respaldo em 
alguns teóricos que propõem discussões e esclarecimentos a respeito desta temática 
evidenciando a importância de se trabalhar a leitura compartilhada na escola. Ao explorar os 
diversos aspectos que conduzem o aluno a uma visão mais ampla do assunto pode-se ratificar a 
necessidade de uma prática de ensino de leitura que seja significante e satisfatória, que motive os 
alunos a realizarem leituras futuras. Dessa forma, os dados apresentados devem ser 
interpretados à luz das teorias existentes, direcionado os resultados ao incentivo à leitura, a fim de 
contribuir com a formação de alunos leitores, críticos e participativos, capazes de modificar sua 
realidade na condição de cidadãos conscientes de uma atuação firme na sociedade, entendida 
como pré-requisito para o exercício pleno da cidadania. Nesta perspectiva, este artigo tem como 
objetivo promover o hábito pela leitura no âmbito escolar e fora dele, contribuindo com melhorias 
no processo ensino - aprendizagem, com vistas ao desenvolvimento de subsídios para o ensino 
da leitura na escola.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: APARECIDA LAZARETI VENANCIO FERREIRA
Orientador: Rosimeiri Darc Cardoso - IES: FECEA

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Espaço de Leitura Compartilhada
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Ensino da Língua, Competência leitora, Espaço de Leitura,
Resumo: Esta Produção Didático Pedagógica é parte integrante do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do Paraná e 
apresenta como suporte metodológico a Unidade Didática intitulada "Espaço de Leitura 
Compartilhada", direcionada a uma proposta de incentivo à leitura que contribua com a formação 
de alunos leitores, críticos e participativos, capazes de modificar sua realidade na condição de 
cidadãos conscientes de uma atuação firme na sociedade, entendida como pré requisito para o 
exercício pleno da cidadania. O principal objetivo deste projeto é desenvolver o hábito pela leitura 
no âmbito escolar e fora dele, a fim de direcionar aos alunos o gosto frequente pela leitura.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ARIETE DO CARMO BRINE
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Leitura e produção poética
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, poesia, mídia, produção e comunicação,
Resumo: Este artigo relata a proposta de Intervenção Pedagógica realizada com alunos do 9º 
Ano do Ensino Fundamental, no no de 2015, no colégio Estadual Princesa Isabel, município de 
Cerro Azul. O ser humano desde que nasce já faz uso da linguagem para relacionar-se com o 
mundo. Ao chegar à escola, os alunos apresentam grandes dificuldade em transmitir para o papel 
a linguagem que praticam oralmente. As atividades aqui propostas têm como objetivo estimular, 
motivar os estudantes nas práticas de leitura e produção textual do gênero poema, estabelecendo 
reações entre leitura poética, mídia, espaço público e escrita, procurando conscientizá-los de que 
a escrita poética é também um meio de comunicação

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ARIETE DO CARMO BRINE
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e produção poética
Tema: Tecnologias e suas linguagens no Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, poesia, mídia, produção e comunicação,
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo trabalhar atividades práticas 
com a leitura e escrita poética. O ser humano desde que nasce já faz uso da linguagem para 
relacionar-se com o mundo. Ao chegar à escola, os alunos apresentam grande dificuldade em 
transferir para o papel a linguagem que praticam oralmente. As atividades trabalhadas serão 
propostas com o objetivo de estimular, motivar os estudantes nas práticas de leitura e produção 
textual do gênero poesia, estabelecendo relações entre leitura poética, mídia, espaço público e 
escrita, procurando conscientizá-los de que a escrita poética é também um meio de comunicação.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ARINEIA OLGA DE OLIVEIRA
Orientador: Claudia Lopes Nascimento Saito - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Linguística Aplicada e Ensino da Língua Portuguesa
Tema: Linguística Aplicada e Ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Histórias em quadrinhos, Ensino de língua portuguesa, Ensino Médio, Gênero 
discursivo
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados da Intervenção Pedagógica 
realizada em uma escola pública do Estado de Paraná, cujo alvo foi levar os alunos do 1° ano do 
Ensino Médio a ler, entender e interpretar charges, cartuns, tirinhas e HQs. Entendemos que, a 
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utilização de uma linguagem baseada em imagens de cartuns e HQs pode ser de muito mais fácil 
assimilação por parte dos alunos, pois a associação do uso de imagens, traços, cores, balões de 
diversos formatos juntamente com as ideias e mensagens propostas nas HQs trabalham de forma 
muito eficiente o desenvolvimento e a construção da interpretação dos textos e mensagens 
contidos nos cartuns. Percebendo a presença cada vez mais constante desses gêneros nas 
mídias ao nosso redor, nos livros didáticos, vestibulares, avaliações como ENEM, SAEP, Prova 
Brasil e outros, buscamos expor meios e caminhos para direcionar o trabalho com os gêneros 
mencionados a fim de instrumentalizar o trabalho em sala de aula, também levando em 
consideração a utilização de uma linguagem muito comum entre os alunos fora da escola, haja 
vista que o emprego deste tipo de mensagens contidas em cartuns é hoje largamente utilizado na 
internet, e, portanto faz parte do dia a dia dos nossos alunos. Quando terminamos a 
implementação do projeto, apesar de algumas dificuldades, o resultado obtido superou todas as 
nossas expectativas. Pudemos constatar que, tanto o caderno pedagógico elaborado, assim como 
as estratégias pedagógicas utilizadas, tudo contribuiu para que os alunos tivessem um maior 
interesse pela leitura desses gêneros.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ARINEIA OLGA DE OLIVEIRA
Orientador: Claudia Lopes Nascimento Saito - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DE TIRAS, CARTUNS E CHARGES NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 
ENSINO MÉDIO
Tema: Linguística Aplicada e Ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Multiletramento, Gêneros textuais, Ensino/aprendizagem de língua portuguesa, 
Ensino Médio
Resumo: Nessa pesquisa-ação, discutimos sobre a noção de gêneros textuais, seus 
desdobramentos para o processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, para o ensino de 
língua materna, voltado para promoção de um letramento científico. Para tanto, baseamo-nos nas 
orientações teóricas de Bakhtin (1986, 1997), do aparato teórico do interacionismo sócio 
Discursivo (BRONCKART, 1999; 2003; 2006), do conceito de letramento de (DIONÍSIO, 2005; 
STREET, 1998; 2000) e da proposta teórica- metodológica de trabalho com gêneros textuais do 
Grupo de Genebra (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004). Buscamos desenvolver uma sequência 
didática com atividades modulares que integrem atividades de leitura, produção escrita e 
oralidade para ser aplicada a uma turma do 1º ano, do Ensino Médio, do Colégio Estadual Dr. 
Nilson Ribas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: BALVINA ANTONELLO REICHEMBACH
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Projeto de Leitura e Escrita Sherazade: Quem lê, conta ou escreve um conto...aumenta 
seu conhecimento.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Prática,leitura,Ensino Aprendizagem, Redes sociais
Resumo: O presente artigo apresenta os objetivos, encaminhamentos e os resultados obtidos 
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durante a aplicação do projeto realizado no PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). As 
reflexões apresentadas compõem o estudo sobre a formação do leitor de literatura e as 
implicações de práticas pedagógicas na educação básica, bem como leva em conta as 
problematizações realizadas pela professora de Língua Portuguesa inscrita e atuante no processo 
de formação continuada do programa citado. Os resultados apontam que em um primeiro 
momento os alunos demonstram uma aversão à leitura, porém, que ao se depararem com uma 
proposta diferenciada, tendo o professor como orientador entusiasta e como mediador das ações 
apontadas como situações para a produção de novos conhecimentos, bem como a introdução de 
uma metodologia e de diferentes estratégias as quais estavam habituados, passam a ver à leitura 
como algo prazeroso e envolvente. Aliado a esses fatores a proposta desenvolvida e, refletida 
neste artigo, busca unir a leitura e as novas tecnologias, apontada por alguns profissionais, como 
a vilã nos dias atuais, quando o assunto é a formação de leitores. Temos comprovado, no entanto 
que a tecnologia, se bem utilizada, serve como mais uma ferramenta didática para o professor e 
uma outra via para os estudantes constiuindo-se como algo inegável que é o de assumir um papel 
fundamental no processo de formação de leitores, visto que seu emprego em sala de aula 
interfere diretamente no interesse pela leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: BALVINA ANTONELLO REICHEMBACH
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Projeto de Leitura e Escrita Sherazade: Quem lê, conta ou escreve um conto... aumenta 
seu conhecimento.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Prática, leitura, Ensino-aprendizagem, redes sociais,
Resumo: Por ter muitos anos de experiência e vivenciando diariamente as dificuldades que os 
estudantes vem demonstrando em compreender que é através da leitura que podemos adquirir o 
conhecimento científico, senti a necessidade de desenvolver um projeto de leitura que possa 
colaborar para o resgate dessa dessa prática que, diariamente, se comprova no seio dos 
processos educativos e de nosso fazer pedagógico. O objetivo deste projeto, portanto, é 
apresentar diversas possibilidades e diversos encaminhamentos teórico-metodológico para o 
desenvolvimento de um trabalho com a leitura e a literatura, como forma de contribuir para a 
formação de sujeitos críticos, letrados e com possibilidades autônomas na tomada de suas 
decisões. Acreditando que o espaço escolar é um dos lugares propícios para desenvolver este 
projeto de modo a possibilitar aos educandos diferentes práticas de leitura que supram essa 
deficiência respeitando seu processo evolutivo, de modo singular e idiossincrático. Este estudo 
requer continuidade e persistência, portanto ultrapassará nosso período de professor participante 
do PDE, e esta é uma certeza que nos ilumina e move na direção da efetivação deste projeto de 
intervenção pedagógica e, para além dele, de modo que, aos poucos, possamos colaborar no 
processo de formação de novos e interessados leitores e, do processo de formação integral do 
educando.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CASSIA JAQUELINE CECHELE DOS SANTOS
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_port_pdp_balvina_antonello_reichembach.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_port_pdp_balvina_antonello_reichembach.pdf


Título: Leitura como prática social: o suspense como estratégia motivadora.
Tema: Literatura e escola: concepção e prática.
Palavras-chave: Literatura, Leitura, Conto, Suspense,
Resumo: Chegar ao gosto pela leitura literária é uma tarefa árdua, trabalhosa. Já que em 
algumas situações, o aluno leitor encontra-se desmotivado ou sem experiência para interagir com 
textos literários. Pensando nestes problemas, o desafio do professor é incentivar, buscando levar 
os alunos a prática da leitura. Para isto terá como instrumento atrativo, leitura de textos literários 
de modalidade contos de suspense/terror. Como forma de reflexão, questionamo-nos: Quais 
alternativas o professor de Língua Portuguesa pode criar para aproximar a leitura literária da 
prática social dos alunos? A leitura literária de contos é uma forma atrativa para levar os alunos ao 
hábito? Seria a escolha do gênero suspense uma estratégia eficaz? Este projeto visa responder a 
esta questão e verificarmos na prática, em sala de aula, os resultados a serem obtidos. Temos 
como referencial teórico: Zilberman (1996), Silva (1993), Bordini & Aguiar (1993), Candido (2000), 
Geraldi (1993), Freire (1993), entre outros. E a contribuição de grandes escritores contistas, 
como: Poe e Garcia. Essas referências bibliográficas servirão como base teórica no 
desenvolvimento das atividades e acredita-se que novas surgirão, ao longo do percurso.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CASSIA JAQUELINE CECHELE DOS SANTOS
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura como prática social: o suspense como estratégia motivadora.
Tema: Literatura e escola: concepção e prática.
Palavras-chave: Literatura, Leitura, Conto, Suspense,
Resumo: Chegar ao gosto pela leitura literária é uma tarefa árdua, trabalhosa. Já que em 
algumas situações, o aluno leitor encontra-se desmotivado ou sem experiência para interagir com 
textos literários. Pensando nestes problemas, o desafio do professor é incentivar, buscando levar 
os alunos a prática da leitura. Para isto terá como instrumento atrativo, leitura de textos literários 
de modalidade contos de suspense/terror. Como forma de reflexão, questionamo-nos: Quais 
alternativas o professor de Língua Portuguesa pode criar para aproximar a leitura literária da 
prática social dos alunos? A leitura literária de contos é uma forma atrativa para levar os alunos ao 
hábito? Seria a escolha do gênero suspense uma estratégia eficaz? Este projeto visa responder a 
esta questão e verificarmos na prática, em sala de aula, os resultados a serem obtidos. Temos 
como referencial teórico: Zilberman (1996), Silva (1993), Bordini & Aguiar (1993), Candido (2000), 
Geraldi (1993), Freire (1993), entre outros. E a contribuição de grandes escritores contistas, 
como: Poe e Garcia. Essas referências bibliográficas servirão como base teórica no 
desenvolvimento das atividades e acredita-se que novas surgirão, ao longo do percurso.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CASSIA REGINA C DE FREITAS
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem - Portal Dia a Dia Educação - 
Objetos Educacionais

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_artigo_cassia_regina_c_de_freitas.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_artigo_cassia_regina_c_de_freitas.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unicentro_port_pdp_cassia_jaqueline_cechele_dos_santos.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unicentro_port_artigo_cassia_jaqueline_cechele_dos_santos.pdf


Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa - utilização de recursos 
tecnológicos
Palavras-chave: TIC, Objetos de aprendizagem, Recursos didáticos, Portal Dia a Dia Educação,
Resumo: Pretende-se colocar à disposição dos professores meios de como buscar e aplicar os 
recursos disponíveis no portal Dia a Dia Educação, no que diz respeito à preparação de aulas, 
como: ilustrar, complementar, informar, exemplificar e aprofundar os conteúdos a ser ministrados 
com objetos de aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CASSIA REGINA C DE FREITAS
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem - Portal Dia a Dia Educação - 
Objetos Educacionais
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa - utilização de recursos 
tecnológicos
Palavras-chave: TIC, Objetos de aprendizagem, Recursos didáticos, Portal Dia a Dia Educação,
Resumo: Pretende-se colocar à disposição dos professores meios de como buscar e aplicar os 
recursos disponíveis no portal Dia a Dia Educação, no que diz respeito à preparação de aulas, 
como: ilustrar, complementar, informar, exemplificar e aprofundar os conteúdos a ser ministrados 
com objetos de aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CASSIANA HUNGARO
Orientador: Fausto Jose da Fonseca Zamboni - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Desenvolvendo leitura de qualidade para compreensão de textos didáticos e imaginativos
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura compreensiva, educação liberal, interpretação de textos
Resumo: Este artigo consiste em uma reflexão referente à aplicação de prática pedagógica 
desenvolvida com os alunos do 9° ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual do Campo 
Octávio Tozo, em Cascavel-PR, no ano letivo de 2015. A linha de estudo abordada foi a do ensino 
e aprendizagem de leitura, e teve por objetivo principal desenvolver técnicas e estratégias de 
leitura e compreensão de textos didáticos e imaginativos. Essa linha de estudo foi escolhida 
diante dos resultados insatisfatórios de avaliações como a SAEB, SAEP, ENEM, entre outras. O 
embasamento teórico foi dado pela filosofia da educação liberal, que defende a formação de 
cidadãos autônomos, íntegros, participantes ativos do desenvolvimento da sociedade. Aplicou-se 
uma avaliação inicial para aferir a capacidade de compreensão de leitura dos alunos. Em seguida 
estudaram-se regras que auxiliam a compreensão de textos. Observou-se o desenvolvimento dos 
alunos ao longo do projeto; após a aplicação da prática espera-se que os alunos tenham melhor 
desempenho em leitura e compreensão de textos didáticos e imaginativos. Durante a aplicação do 
projeto os alunos apresentaram maiores dificuldades em aplicar as regras interpretativas que as 
estruturais, e obstáculos na leitura de alguns dos textos estudados, mas foi possível perceber 
melhoras na participação em aulas. Aplicada à avaliação final, percebeu-se que os alunos, salvo 
exceções, tiveram maior atenção e concentração nas leituras solicitadas, conseguindo aplicar as 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_port_artigo_cassiana_hungaro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_pdp_cassia_regina_c_de_freitas.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_pdp_cassia_regina_c_de_freitas.pdf


regras de leitura estudadas durante o projeto, e melhor capacidade de compreensão e 
entendimento dos conteúdos de textos, resultando em maior aproveitamento das suas leituras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CASSIANA HUNGARO
Orientador: Fausto Jose da Fonseca Zamboni - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Desenvolvendo leitura de qualidade para compreensão de textos didáticos e imaginativos
Tema: ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura compreensiva, educação liberal, interpretação de textos
Resumo: Esta produção didático-pedagógica de Língua Portuguesa, que terá o formato de 
Unidade Didática será desenvolvida com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual do Campo Octávio Tozo, em Cascavel-PR. A linha de estudo a ser abordada será a do 
ensino e aprendizagem de leitura e terá como objetivo principal desenvolver técnicas e estratégias 
de compreensão de textos didáticos e imaginativos. Essa linha de estudo foi escolhida diante dos 
resultados insatisfatórios em avaliações como a Saeb, Saep, Enem, entre outras. Inicialmente se 
verificará o nível de compreensão de leitura dos alunos. Em seguida serão estudadas regras de 
leitura para auxiliar a compreensão, baseadas nos eixos estrutural e interpretativo. E ao final se 
aplicará uma última avaliação do nível de compreensão de leitura. O embasamento teórico se 
firma na filosofia da educação liberal, que propõe a busca do conhecimento e do desenvolvimento 
pessoal visando à formação total do indivíduo, resultando em cidadãos completos, colaboradores 
e partícipes do desenvolvimento da sociedade. Ao final do projeto espera-se que os alunos 
obtenham melhorias de desempenho em leitura compreensiva de textos didáticos e imaginativos 
e que estejam mais aptos a usufruir dos bens culturais e a participar ativamente do 
desenvolvimento social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CATHERINE APARECIDA SCHEMBERGER
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: A Tecnologia como Instrumento Didático-Pedagógico no Trabalho Docente
Tema: Tecnonologia e suas linguagens no Ensino de língua portuguesa
Palavras-chave: Formação continuada, Novas Tecnologias, Trabalho Docente
Resumo: Este trabalho tem como objetivo aprimorar a utilização das novas tecnologias 
disponíveis na escola, como instrumento didático-pedagógico ao trabalho docente. Com tantas 
inovações pedagógicas e tecnológicas, a formação continuada de hoje requer um professor 
capacitado para a articulação da teoria e prática, principalmente no que diz respeito aos recursos 
tecnológicos disponíveis na escola, pois nem sempre as formações continuadas contribuem para 
o desenvolvimento profissional do professor. Como fundamentação teórica, este trabalho 
apresenta uma revisão bibliográfica nos estudos de alguns pesquisadores (MORAN, 2013; 
BEHRENS, 2013; DEMO, 2011; MASETTO, 2013) de forma a apresentar o estado da arte do 
trabalho proposto. Neste sentido, com relação aos aspectos metodológicos, apoiamos em uma 
pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa como pesquisa-ação aplicada a um contexto social 
de forma a aprimorar as ferramentas didático-pedagógicas ao professor na área das novas 
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tecnologias de informação e comunicação. A atual proposta de intervenção pedagógica será 
desenvolvida no Colégio Estadual Santos Dumont, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, 
Paraná. Os sujeitos de pesquisa são os professores da rede estadual de ensino pertencente ao 
Núcleo Regional de Educação de Loanda, Paraná, Brasil. Para a coleta de dados, utilizaremos a 
unidade didática, bem como as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. No final, 
esperamos que os professores possam se apropriar de uma nova prática pedagógica envolvendo 
os recursos da tecnologia de informação e comunicação para docência em sala de aula. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CATHERINE APARECIDA SCHEMBERGER
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Tecnologia como Instrumento Didático-Pedagógico no Trabalho Docente
Tema: Tecnonologia e suas linguagens no Ensino de língua portuguesa
Palavras-chave: Formação continuada, Novas Tecnologias, Trabalho Docente
Resumo: Este trabalho tem como objetivo aprimorar a utilização das novas tecnologias 
disponíveis na escola, como instrumento didático-pedagógico ao trabalho docente. Com tantas 
inovações pedagógicas e tecnológicas, a formação continuada de hoje requer um professor 
capacitado para a articulação da teoria e prática, principalmente no que diz respeito aos recursos 
tecnológicos disponíveis na escola, pois nem sempre as formações continuadas contribuem para 
o desenvolvimento profissional do professor. Como fundamentação teórica, este trabalho 
apresenta uma revisão bibliográfica nos estudos de alguns pesquisadores (MORAN, 2013; 
BEHRENS, 2013; DEMO, 2011; MASETTO, 2013) de forma a apresentar o estado da arte do 
trabalho proposto. Neste sentido, com relação aos aspectos metodológicos, apoiamos em uma 
pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa como pesquisa-ação aplicada a um contexto social 
de forma a aprimorar as ferramentas didático-pedagógicas ao professor na área das novas 
tecnologias de informação e comunicação. A atual proposta de intervenção pedagógica será 
desenvolvida no Colégio Estadual Santos Dumont, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, 
Paraná. Os sujeitos de pesquisa são os professores da rede estadual de ensino pertencente ao 
Núcleo Regional de Educação de Loanda, Paraná. Para a coleta de dados, utilizaremos a unidade 
didática, bem como as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. No final, esperamos que 
os professores possam se apropriar de uma nova prática pedagógica envolvendo os recursos da 
tecnologia de informação e comunicação para docência em sala de aula. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CATIA JACINTO DUARTE
Orientador: Neluana Leuz de Oliveira Ferragini - IES: FECEA

Etapa: Artigo

Título: Gênero Haicai: uma experiência no ensino fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem da Língua materna
Palavras-chave: Práticas de Leitura, Gênero Discursivo Haicai, Plano trabalho Docente,
Resumo: O presente artigo tem por objetivo viabilizar práticas de leitura que contribuam para um 
ensino mais contextualizado da língua materna. Sob esse enfoque, este estudo ancora-se nos 
conceitos do Círculo de Bakhtin no que concerne ao aspecto sócio- histórico da linguagem e aos 
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gêneros discursivos. Para tanto, seleciona o gênero Haicai, por se tratar de uma modalidade 
discursiva pertinente ao contexto de aplicação, como também, por corresponder a um gênero de 
extensão breve, mas que carrega/agrega grandes significações, podendo despertar o interesse 
dos educandos por sua leitura. Especificamente, o trabalho terá aportes nas produções do gênero 
do escritor paranaense Thiago Zardo, permitindo um trabalho com autores de nossa região. 
Partindo das postulações bakhtianas, conteúdo temático, construção composicional e estilo, 
relacionadas intimamente ao contexto de produção, propomos, para efeito de transposição 
didática, um Plano de Trabalho Docente, consoante a metodologia de Gasparin (2003).Dessa 
forma, o estudo busca um ensino de língua mais significante.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CATIA JACINTO DUARTE
Orientador: Neluana Leuz de Oliveira Ferragini - IES: FECEA

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Gênero haicai e Plano de Trabalho Docente: um enfoque às práticas de leitura e análise 
linguística
Tema: Ensino e aprendizagem da Língua materna
Palavras-chave: Práticas de Leitura, Gênero Discursivo Haicai, Plano trabalho Docente,
Resumo: A presente Unidade Didática tem objetivo viabilizar práticas de leitura que contribuam 
para um ensino mais contextualizado da língua materna. Sob esse enfoque, este estudo ancora-
se nos conceitos do Círculo de Bakhtin no que concerne ao aspecto sócio- histórico da linguagem, 
aos gêneros discursivos e a interação. Para tanto, seleciona o gênero Haicai, por se tratar de uma 
modalidade discursiva que julgamos pertinente ao contexto de aplicação, como também, por o 
haicai corresponder a um gênero de extensão breve, mas que carrega/ agrega grandes 
significações, podendo despertar o interesse dos educandos por sua leitura. Especificamente o 
trabalho terá aportes nas produções do gênero do escritor paranaense Thiago Zardo, permitindo 
um trabalho com escritores de nossa região. Ao analisarmos o gênero mediante as postulações 
bakhtianas, conteúdo temático, construção composicional e estilos relacionadas intimamente ao 
contexto de produção, propomos, para efeito de transposição didática, um Plano de Trabalho 
Docente, consoante a metodologia de Gasparin(2003).Dessa forma, espera unir uma teoria da 
linguagem a uma teoria da educação, procurando um ensino de língua significante.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CELENIR PRESTES DOS SANTOS DE LIMA
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A formação do leitor e o papel do livro na escola
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura, interação, conhecimento, escrita,
Resumo: O presente artigo tem como tema de análise o ensino aprendizagem de incentivo ao 
hábito da leitura. O foco de estudo está voltado para o ensino fundamental, mais precisamente 
aos estudantes de 6º ano. Os pressupostos teóricos que corroboram com as reflexões 
desenvolvidas neste estudo, foram descritos de maneira sintética. A proposta é refletir sobre a 
importância e a valorização dos diversos espaços de leitura dentro do ambiente escolar. Lança-se 
o desafio de uma proposta/possibilidade de prática de leitura na escola, bem como, oferece 
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possibilidades ao professor de intervir dentro da problemática encontrada em sua realidade 
escolar. Diante de tais circunstâncias, fez-se necessário estimular os estudantes para a formação 
leitora, assim como para uma autonomia de pensamento, uma vez que este assunto tem sido 
tema de discussões tanto no meio acadêmico quanto nas escolas. Afinal, sabe-se que o 
conhecimento é algo indispensável para inserção social dos estudantes, por isso a necessidade 
de uma interação, um vínculo muito próximo dos alunos com a língua escrita e o próprio ato de 
leitura, uma vez que é por meio dela que se desenvolve a imaginação, a sensibilidade e a 
memória. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CELENIR PRESTES DOS SANTOS DE LIMA
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Formação do leitor e o papel do livro na escola
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura - Escrita - Oralidade- Intervenção
Resumo: Esta material apresenta uma proposta de ensino aprendizagem de incentivo ao hábito 
da leitura. O qual será desenvolvido com os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Sabemos 
que o conhecimento é algo indispensável para inserção social dos alunos, por isso a necessidade 
de uma interação, um vínculo muito próximo dos alunos com a língua escrita e o próprio ato de 
leitura. Mediante esta realidade vivenciada na escola pública, busca-se o desafio de lançar uma 
proposta/possibilidade de prática de leitura na escola. Bem como, oferecer possibilidades ao 
professor de intervir dentro da problemática encontrada em sua realidade escolar. Por isso, 
apresento algumas práticas de incentivo à leitura as quais ocorrerão por meio de rodas de 
leituras, contação de histórias, entre outras atividades aqui propostas. Assim ir construindo novos 
conhecimentos sobre práticas de leituras e escritas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CELITA BRAGANHOLO PREDIGER
Orientador: Jose Carlos Aissa - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Poesia do cotidiano na escola
Tema: Literatura e Escola: Concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Poesia, Escola
Resumo: Este artigo é uma proposta para se refletir sobre a falta de leitura/literatura poética, em 
especial a poesia no cotidiano escolar. Apesar de sabermos a importância dela, muitos 
professores encontram dificuldades na metodologia, porque reconhecem que é um tipo de 
texto/gênero diferente dos outros. A leitura de poesia em nosso cotidiano e ao longo do ensino 
fundamental é uma proposta mediadora e a partir de uma concepção de leitura/ literatura, 
associada com a poesia é que sentimos a necessidade de concretizar um plano que integre os 
processos de ensino aprendizagem através da poesia, mostrando que a leitura literária deve ser 
vista como um hábito rotineiro, sendo este trabalho desenvolvido com alunos do 6º ano da Escola 
Estadual do Campo Antonio Francisco Lisboa - EF do município de Capanema Pr. Foi propiciada 
aos alunos a integração com a linguagem poética, com a poesia do cotidiano. Os poemas 
trabalhados são alguns de Cecília Meireles, Sidônio Muralha e José Paulo Paes. Nos poemas, o 
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trabalho foi variado, visto que o aluno precisou ler, analisar, refletir, comparar, produzir, ilustrar, 
saber se expressar. No decorrer das aulas, foram ofertadas atividades individuais e coletivas 
propondo o Método Recepcional de BORDINI e AGUIAR garantindo assim o domínio da 
linguagem poética, bem como o seu entendimento frente aos textos poéticos trabalhados. 
Pretendemos também mostrar neste artigo o uso da poesia do cotidiano através de experiências 
bem sucedidas, resgatando assim, o prazer da leitura poética, a produção e declamação da 
mesma.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CELITA BRAGANHOLO PREDIGER
Orientador: Jose Carlos Aissa - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Poesia do cotidiano na escola
Tema: Literatura e Práticas: Concepções e Escola
Palavras-chave: LEITURA, LITERATURA, POESIA, ESCOLA
Resumo: Este estudo baseia-se no fato do cotidiano escolar pela falta de leitura/literatura poética, 
em especial a poesia. Apesar de sabermos a importância dela, muitos professores encontram 
dificuldades na metodologia, porque reconhecem que é um tipo de texto diferente dos outros. Por 
isso, a leitura de poesia em nosso cotidiano e ao longo do ensino fundamental é uma proposta 
mediadora, ao se falar em leitura de poesia, sendo comum jovens optarem por outros tipos de 
textos. A partir de uma concepção de leitura/ literatura, associada com a poesia é que sentimos a 
necessidade de concretizar um plano que integre os processos de ensino aprendizagem através 
da poesia, mostrando que a leitura literária deve ser vista como um hábito rotineiro. Estaremos 
propiciando ao aluno a integração com a linguagem poética, com a poesia do cotidiano. Os 
poemas a serem trabalhados são alguns de Cecília Meirelles, Sidônio Muralha e José Paulo 
Paes. Nos poemas, o trabalho será variado, visto que o aluno precisa ler, analisar, refletir, 
comparar, produzir, ilustrar, saber se expressar. No decorrer das aulas, serão ofertadas atividades 
individuais e coletivas propondo o Método Recepcional, garantindo assim o domínio da linguagem 
poética, bem como o seu entendimento frente aos textos poemáticos trabalhados.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CILENE MALDANER AYRES CAVALCANTE
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: O uso das Histórias em Quadrinhos nas Aulas de Língua Portuguesa: uma intervenção 
pedagógica na sala de apoio à aprendizagem
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gênero Discursivo, Histórias em Quadrinhos
Resumo: Este trabalho tem como objetivo aprimorar as práticas discursivas a partir do gênero 
HQs, possibilitando a formação de um sujeito crítico que possa interpretar as especificidades do 
gênero em questão, bem como sua intencionalidade. Neste sentido, a metodologia aplicada a 
este trabalho, se caracteriza como uma pesquisa social aplicada de natureza qualitativa que se 
enquadra como pesquisa-ação com o propósito de aprimorar as práticas discursivas de forma que 
o aluno possa viabilizar a formação de seu próprio espírito humano. Como fundamentação teórica 
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para a construção deste trabalho, apoiamo-nos nos estudos do Círculo de Bakhtin (2003, 2006) 
acerca do trabalho com gêneros discursivos como interação e no quadro teórico-metodológico do 
Interacionismo Sociodiscursivo desenvolvido pelos pesquisadores de Genebra (DOLZ; 
NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004) para fundamentar as reflexões sobre a sequência didática 
(SD) a partir da proposta de adaptação, orientada por Costa-Hübes (2009; 2011), que consiste na 
inserção de um módulo de reconhecimento do gênero antes da etapa de produção inicial em 
atividades e exercícios da SD. A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Ary João Dresch, 
na cidade de Nova Londrina, no ano 2015. Os sujeitos de pesquisa foram os alunos da Sala de 
Apoio do Ensino Fundamental. Para a coleta de dados inicialmente foi aplicado um questionário 
para verificar as causas da falta de interesse dos alunos pela leitura e produção como também 
verificar o conhecimento dos alunos em relação ao gênero Histórias em Quadrinhos. O trabalho 
culminou com a produção de uma História em Quadrinhos realizada pelo aluno.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CILENE MALDANER AYRES CAVALCANTE
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso das Histórias em Quadrinhos nas Aulas de Língua Portuguesa: uma intervenção 
pedagógica na sala de apoio à aprendizagem
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gênero Discursivo, Histórias em Quadrinhos
Resumo: Este trabalho tem como objetivo maior aprimorar as práticas discursivas a partir do 
gênero HQs, possibilitando a formação de um sujeito crítico que possa interpretar as 
especificidades do gênero em questão, bem como sua intencionalidade. Neste sentido, a 
metodologia aplicada a este trabalho, se caracteriza como uma pesquisa social aplicada de 
natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação com o propósito de aprimorar as 
práticas discursivas de forma que o aluno possa viabilizar a formação de seu próprio espírito 
humano. Como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, apoiamo-nos nos 
estudos do Círculo de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros discursivos como 
interação e no quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo desenvolvido pelos 
pesquisadores de Genebra (DOLZ; NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004) para fundamentar as 
reflexões sobre a sequência didática (SD) a partir da proposta de adaptação, orientada por Costa-
Hübes (2009; 2011), que consiste na inserção de um módulo de reconhecimento do gênero antes 
da etapa de produção inicial em atividades e exercícios da SD. A pesquisa será desenvolvida no 
Colégio Estadual Ary João Dresch, na cidade de Nova Londrina, no ano 2015. Os sujeitos de 
pesquisa serão os alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) do ensino fundamental. Para a 
coleta de dados inicialmente será aplicado um questionário para verificar as causas da falta de 
interesse dos alunos pela leitura e produção como também verificar o conhecimento dos alunos 
em relação ao gênero Histórias em Quadrinhos. O trabalho culminará com a produção de uma 
História em Quadrinhos realizada pelos alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CINTHIA CHIQUETO RODRIGUES DE ANDRADE
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Artigo
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Título: Estratégias de Leitura aplicadas nas diferentes áreas do conhecimento
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Estratégias de Leitura, ensino, professores
Resumo: Este projeto foi elaborado para atender às exigências do Programa Educacional PDE. O 
mesmo será aplicado no Colégio Estadual Brasílio Itiberê e têm como público alvo professores de 
todas as áreas do conhecimento do referido estabelecimento de ensino. O objetivo do projeto é 
ensinar aos professores as estratégias de leitura desenvolvidas por Isabel Solé, independente da 
área em que atuam, a fim de que posteriormente possam aplicar em sala de aula o conhecimento 
adquirido, melhorando a compreensão leitora dos alunos, levando-os a aproveitar ao máximo os 
textos de suas disciplinas em sala de aula. O trabalho foi pensado considerando as necessidades 
de ensino-aprendizagem dos alunos do Colégio Estadual Brasílio Itiberê. Tendo em vista as 
avaliações externas que avaliam o nível de proficiência em leitura de nossos alunos, percebeu-se 
a importância em aplicar estratégias de leitura em diferentes gêneros textuais que circulam na 
esfera escolar e cotidiana, no intuito de formar o leitor proficiente. Durante oito oficinas, de quatro 
horas cada, no ano letivo de 2015, serão trabalhadas as estratégias de seleção, antecipação, 
inferência e verificação em textos para que os professores se apropriem do conteúdo. Além disso, 
serão trabalhadas também as perspectivas do texto e do leitor.. Ao ensinar leitura na escola é 
comum observar que a mesma ainda é vista como mera decodificação. Depois do 
desenvolvimento deste projeto, espera-se que a leitura seja concebida no âmbito escolar como 
uma prática social, um momento de interação entre leitor-texto-autor, considerando o contexto 
histórico-social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CINTHIA CHIQUETO RODRIGUES DE ANDRADE
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de Leitura aplicada a diferentes àreas do conhecimento: ampliando 
responsabilidades para a prática de leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Estratégias,Leitura,Gênero
Resumo: A elaboração dessa Produção Didático-Pedagógica, envolvendo estratégias de leitura 
em diferentes gêneros textuais, foi embasada no trabalho com leitura desenvolvido por Isabel 
Solé. As etapas serão trabalhadas em gêneros textuais como contos, crônicas, charges, 
reportagens e histórias em quadrinhos. Todas as estratégias serão desenvolvidas durante estudos 
realizados com os professores de diferentes disciplinas, a fim de que percebam a importância das 
estratégias para compreensão, interpretação e apreensão dos conteúdos científicos. Serão 
contempladas também questões sobre o contexto de produção e recepção do texto, como: 
finalidade do gênero, marcas linguísticas-enunciativas e estilo. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA MARIA LINS GOSLAR
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO CRÍTICO POR MEIO DE HABILIDADES 
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LEITORAS EM GÊNEROS ARGUMENTATIVOS
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Habilidades de leitura, Letramento, Gêneros Argumentativos, Sequência 
didática,
Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão sobre o desenvolvimento de habilidades leitoras em 
uma turma de 9° ano do ensino fundamental do Colégio Estadual General Carneiro, no município 
da Lapa/PR. Para esse estudo foi desenvolvida uma proposta pedagógica direcionada a 
estudantes, que objetivou aprofundar a compreensão sobre o processo de ensino-aprendizagem 
da leitura, a partir do enfoque dos gêneros textuais argumentativos. As atividades foram 
organizadas em uma sequência didática, de acordo com Dolz, Noverraz & Scheuwly(2004) e 
Lopes-Rossi (2002). A implementação foi realizada no período de 30 de março a 21 de julho de 
2015. No desenvolvimento do trabalho, verificou-se que o processo de ensino-aprendizagem da 
leitura por meio da exploração de habilidades leitoras e de gêneros textuais argumentativos 
diversificados contribui para potencializar o desenvolvimento de competências leitoras, pois os 
estudantes, gradativamente, ampliaram sua capacidade de se posicionar frente a temas sociais, e 
qualificaram a construção de argumentos para defender um ponto de vista, enfim, eles 
exercitaram a própria voz em seus textos, interagindo em situações sociais de comunicação. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA MARIA LINS GOSLAR
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O desenvolvimento do letramento crítico por meio de habilidades leitoras em gêneros 
argumentativos
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Gêneros textuais, Práticas de leitura e escrita, argumentação
Resumo: Esta unidade didática foi elaborada com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre 
o processo de ensino-aprendizagem da leitura, a partir do enfoque dos gêneros textuais 
argumentativos, a fim de contribuir para a ampliação do letramento dos alunos, uma vez que a 
contemporaneidade requer um leitor capaz de ser interlocutor das diversas formas de linguagem e 
nas diferentes situações de produção e recepção de textos, interpretando e produzindo os mais 
variados gêneros a fim de atuar na sociedade. Para o educando desenvolver a capacidade 
argumentativa de forma proficiente, é fundamental promover o contato com diversos textos da 
esfera argumentar, para que ele possa manifestar seu ponto de vista perante determinado 
assunto. Para tanto, propõe-se um projeto de leitura, constituído por atividades de leitura, 
interpretação e produção, de forma sistematizada e recursiva, com vistas a potencializar o 
letramento crítico.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA PESSOA XAVIER DA SILVEIRA
Orientador: Margareth de Souza Freitas Thomopoulos - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Aspectos formais e conceituais da leitura: subsídios para a compreensão do texto
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Aspectos formais da Leitura, estratégias de leitura, aspectos conceituais da 
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Leitura,
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo compartilhar alguns processos fundamentais de 
construção da leitura a fim de contribuir para o desenvolvimento de práticas de leitura 
significativas, possibilitando aos alunos o aprimoramento de estratégias de abordagem dos vários 
gêneros textuais, consolidando o processo de leitura. Para tanto, propôs-se um conjunto de 
atividades, que foram desenvolvidas para oportunizar aos alunos a percepção das várias 
estratégias demarcadas pelos próprios gêneros, bem como conscientizá-los da necessidade de 
se definirem objetivos para a leitura. Foi, então, explorada a coerência temática e, posteriormente, 
a partir de teste de cloze, aspectos conceituais e formais da leitura, contemplando sequências 
tipológicas descritivas/injuntivas e dissertativas/argumentativas. O público-alvo foi uma turma do 
6º ano do Ensino Fundamental. Os dados, analisados com base nas propostas de leitura de 
autores como Coscarelli (2002), Kato (1999), Kleiman (1995) e Leffa (1996), evidenciaram a 
defasagem dos alunos na habilidade da leitura, bem como indicaram a necessidade de um 
trabalho contínuo, que envolva aspectos formais e conceituais dessa habilidade, a fim de 
instrumentalizar o aluno para que adquira fluência e, a partir daí, possa desfrutar do prazer de ler.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA PESSOA XAVIER DA SILVEIRA
Orientador: Margareth de Souza Freitas Thomopoulos - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aspectos formais e conceituais que contribuem para o processamento da compreensão 
em leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Aspectos formais da Leitura, estratégias de leitura, aspectos conceituais da 
Leitura,
Resumo: Esta unidade didática está direcionada a professores de língua portuguesa, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento de práticas de leitura significativas, possibilitando aos alunos o 
aprimoramento de estratégias de abordagem dos vários gêneros textuais, com base no 
estabelecimento de objetivos e possibilitando, desta forma, a consolidação do processo de leitura. 
Para tanto, propõe-se um conjunto de atividades a serem desenvolvidas para oportunizar aos 
alunos a percepção das várias estratégias demarcadas pelos próprios gêneros, bem como 
conscientizá-los da necessidade de se definirem objetivos para a leitura. Será, então, explorada a 
coerência temática de um texto e, posteriormente, o mesmo texto será apresentado em forma de 
teste de cloze, permitindo o trabalho com aspectos conceituais e formais da leitura. Serão ainda 
exploradas sequências tipológicas descritivas/injuntivas e dissertativas/argumentativas. As 
atividades referem-se ao ensino e aprendizagem da leitura, e o público objeto da intervenção será 
uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA REGINA FERRON
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: RESGATANDO O SENTIDO DA LEITURA ATRAVÉS DO LETRAMENTO LITERÁRIO E 
CÍRCULOS DE LEITURA.
Tema: Língua Portuguesa
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Palavras-chave: Letramento, Memórias, Círculos de Leitura, Motivação
Resumo: Este estudo teve como finalidade repensar as estratégias metodológicas, os materiais 
didáticos e as práticas pedagógicas utilizados com o intuito de incentivar nossos alunos a ler 
literatura e instigar-lhes a alcançar uma leitura eficiente. No decorrer deste artigo buscou-se 
discorrer sobre A Importância da Literatura, A Literatura, A Formação do Leitor e a Escola, A 
História da Formação do Gênero Literário Infantil, A Literatura na Escola e O Trabalho da 
Literatura Através do Letramento Literário e dos Círculos de Leitura, baseando-se na pesquisa 
bibliográfica de autores renomados, dentre eles Rildo Cosson em suas obras Letramento Literário: 
teoria e prática e Círculos de leitura e letramento literário buscou-se elaborar uma Unidade 
Didática na qual desenvolveu-se a Sequência Básica do Letramento Literário, Memórias da 
Leitura e o Círculo da Leitura com as narrativas "Marcelo, marmelo, martelo" de Ruth Rocha e 
"Prazeres do Pê" de Cecília Vasconcellos, ambas desenvolvidas com uma turma de 6º ano do 
Ensino Fundamental II apresentando resultados muito satisfatórios.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA REGINA FERRON
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: RESGATANDO O SENTIDO DA LEITURA ATRAVÉS DO LETRAMENTO LITERÁRIO E 
CÍRCULOS DE LEITURA.
Tema: Língua Portuguesa
Palavras-chave: Letramento - memórias - círculos de leitura - motivação,
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido em consonância com a realidade dos alunos do Colégio 
Estadual Alto Recreio, Ensino Fundamental e Médio do município de Quedas do Iguaçu, onde 
percebemos o grande problema que estávamos enfrentando com relação à leitura, especialmente 
a leitura literária, sendo assim necessário pesquisar novas metodologias para melhorar a prática e 
incentivar estes alunos a ler literatura, especialmente porque o espaço escolar é o único acesso e 
incentivo que eles têm em relação à leitura da literatura, exigindo um repensar sobre a forma 
como estão sendo realizadas as leituras em sala de aula e fora dela. Utilizar estratégias 
metodológicas e adaptar o material didático que objetivam instigar práticas para uma leitura 
literária eficiente, baseando-se no letramento literário e nos círculos de leitura apresentados por 
Rildo Cosson é o que acreditamos possível para desencadear este gosto pela leitura literária até 
então adormecido pela maioria dos alunos, pois apresenta uma sequência didática que motiva 
muito esse aluno e motivação é o que nossos alunos mais necessitam.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA SECATO RODRIGUEIRO
Orientador: Luciane Braz Perez Mincoff - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: As modificações da produção escrita das cartas de caminha aos meios virtuais
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gêneros textuais, leitura, cartas
Resumo: Tendo em vista a dificuldade que os alunos apresentam em atividades de leitura (na 
compreensão e interpretação de textos), como se pode observar nos processos avaliativos, o 
estudo de gêneros textuais se faz necessário na sala de aula para o favorecimento da 
aprendizagem da escrita (produção de textos) e leitura. O gênero carta é um deles.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA SECATO RODRIGUEIRO
Orientador: Luciane Braz Perez Mincoff - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero cartas no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita em Língua 
Portuguesa
Tema: Ensino e aprendisagem de leitura
Palavras-chave: Gêneros textuais, leitura, escrita, cartas,
Resumo: As atividades pedagógicas a serem desenvolvidas neste material didático, tem como 
objetivo principal, aprimorar competências e habilidades necessárias à aquisição da leitura e 
escrita, bem como, seus usos e funções sociais, através do gênero textual cartas. Na prática 
diária em sala de aula, evidencia-se a dificuldade que os alunos apresentam no que se refere à 
leitura, compreensão e produção de textos em língua portuguesa. Diante disso, a proposta de 
trabalho com os gêneros textuais, mais especificamente o gênero carta, permite que o aluno 
torne-se competente nestas áreas, pelo fato dele precisar conhecer vários tipos de carta, ativar 
seus conhecimentos de mundo, aprimorar o uso de diferentes tipos e suas finalidades 
comunicativas. Sem contar que é um gênero discursivo que, ao longo da história, tem servido de 
meio de comunicação para diferentes fins como: agradecimento, informações, cobrança, 
intimação, notícias familiares, solicitação, reclamação, etc. Este gênero é uma importante 
ferramenta no ensino de língua portuguesa, pois favorece tanto a aprendizagem dos elementos 
referentes a ela, quanto o aprimoramento da ortografia e consequentemente da escrita e da 
leitura, justificando assim a escolha deste gênero para serem desenvolvidas as atividades desta 
unidade didática.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDINEIA SAE
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A representação da família em contos do maravilhoso
Tema: Literatura e Escola
Palavras-chave: Leitura, Contos Maravilhosos, Método Recepcional, Literatura Viva
Resumo: Este artigo relata a proposta de intervenção realizada no ano de 2015, na Escola 
Estadual Manoel Sebastião Gonçalves - Ensino Fundamental, município de Tomazina - PR. A 
proposta objetivou despertar nos alunos do 8º ano o interesse pela leitura das obras, cujo tema "A 
representação da família em contos do maravilhoso" foi relevante ao desenvolvimento intelectual, 
social e artístico dos alunos, tornando-os mais conscientes ao auxiliar tanto em sua transformação 
pessoal como na mudança da realidade onde vivem. O presente trabalho foi planejado no 
Programa de Desenvolvimento Educacional PDE, com embasamento nos pressupostos do livro 
Morfologia do Conto Maravilhoso, de Vladimir Propp e na teoria da estética da Recepção, de 
Aguiar e Bordini, que subsidiaram a escolha dos acervos literários e as estratégias metodológicas 
e os procedimentos didáticos. Como resultados, promoveu-se a compreensão de textos literários 
e, posteriormente, a dramatização das obras literárias em foco, concretizadas, dessa forma, em 
Literatura Viva.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDINEIA SAE
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A representação da família em contos do maravilhoso
Tema: Literatura e Escola
Palavras-chave: Conto, Caderno Temático, Leitura e Produção
Resumo: O tema Literatura Viva - A representação da família em contos do maravilhoso pode 
contribuir com o desenvolvimento intelectual, social e artístico dos alunos, tornando-os mais 
conscientes ao auxiliar tanto em sua transformação pessoal como na mudança da realidade na 
qual vivem. Este trabalho tem como intuito apresentar aos alunos, professores e funcionários 
integrantes da escola que os textos literários apresentam correlações intrínsecas à vida e, por 
isso mesmo, implicam análises críticas consistentes atreladas a ações concretas (realização de 
sequência didática e produções discentes) com esses contos. Observa-se que a leitura, em suas 
diversas realizações, tem se tornada superficial e, até mesmo escassa, no âmbito acadêmico. Isto 
porque, os alunos apresentam desinteresse pelo ato de ler, fato que lhes dificulta a compreensão 
de textos literários. Faz-se necessário, portanto, tornar as aulas de língua portuguesa mais 
atrativas e motivadoras por meio da Literatura Viva, promovendo Leitura e produção, com vistas a 
favorecer o conhecimento do aluno e resgatar-lhe a fantasia, a ludicidade, os sonhos para que a 
vida não se torne, demasiadamente, árdua e monótona.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLEIDE DE FATIMA VITORINO DA SILVA
Orientador: Ana Paula Franco Nobile Brandileone - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Letramento literário e narrativa contemporânea: contemplando os conflitos da 
adolescência
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Palavras-chave: Letramento Literário, Narrativa Juvenil Contemporânea, 
Conflitos da adolescência
Resumo: O presente artigo é parte integrante do Caderno Pedagógico intitulado "Narrativas 
Contemporâneas em sala de aula: sequências didáticas de leitura literária", que tem como 
objetivo desenvolver no educando o interesse e o hábito da leitura literária, a capacidade de 
compreensão do texto lido, visando a formação de leitores competentes, isto é, um sujeito que 
seja ativo no processo de leitura, que decodifique sinais e faça escolhas, preencha lacunas e se 
solidarize com o autor, completando o seu trabalho de criação, de modo que a literatura seja 
vivenciada no âmbito escolar e expandida para formação integral do mesmo. O trabalho de 
literatura com uma narrativa juvenil contemporânea pode gerar a predisposição para a leitura e o 
consequente desencadeamento do interesse pelo ato de ler. Para tanto, foi selecionado como 
corpus literário para esta unidade o livro Lis no peito: um livro que pede perdão, de Jorge Miguel 
Marinho (2005), que aborda a temática dos conflitos da adolescência. Este trabalho foi 
desenvolvido com os alunos do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Professor 
Aídes Nunes da Silva, município de Congonhinhas, a partir da proposta de letramento literário, de 
Rildo Cosson (2007), a partir da Sequência Expandida de leitura, com enfoque no gênero 
romance.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLEIDE DE FATIMA VITORINO DA SILVA
Orientador: Ana Paula Franco Nobile Brandileone - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Letramento literário e narrativa contemporânea: contemplando os conflitos da 
adolescência.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Letramento Literário, Narrativa Juvenil Contemporânea, Conflitos da 
adolescência,
Resumo: Esta unidade didática compõe o caderno pedagógico intitulado "Narrativas 
Contemporâneas em sala de aula: sequências didáticas de leitura literária", que tem como 
objetivo a formação de leitores competentes, isto é, um sujeito que seja ativo no processo de 
leitura, que decodifique sinais e faça escolhas, preencha lacunas e se solidarize com o autor, 
completando o seu trabalho de criação. Para tanto, foi selecionado como corpus literário para esta 
unidade o livro Lis no peito: um livro que pede perdão, de Jorge Miguel Marinho (2006), que 
aborda a temática dos conflitos da adolescência. A escolha desta obra está relacionada ao fato de 
se acreditar que o trabalho com uma narrativa juvenil contemporânea pode gerar a predisposição 
para a leitura e o consequente desencadeamento do ato de ler, uma vez que será oferecido um 
livro próximo à realidade do aluno, levantando questões significativas para ele. O projeto será 
implementado no 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Aídes Nunes da 
Silva, município de Congonhinhas, tendo como objetivo produzir Sequências Didáticas 
Expandidas a partir da proposta de letramento literário (2006), de Rildo Cosson (2006), com 
enfoque no gênero romance. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLEUNIRA DE JESUS DA SILVA
Orientador: UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Lendo e interpretando texto através do estudo e dramatização de contos
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contos, Leitura, Interpretação, Dramatização,
Resumo: Este artigo relata e reflete sobre a experiência que resultou do projeto "Lendo e 
interpretando textos através do estudo e dramatização de contos", implementado junto a alunos 
do 7º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Tancredo Neves, no município de Imbaú, 
PR. A pro-posta do projeto surgiu a partir da observação e análise da prática pedagógica e dos 
trabalhos desenvolvidos em sala de aula, quando se percebeu que um dos maiores problemas de 
aprendi-zagem encontrado nas salas de aula é a dificuldade dos alunos com relação à leitura e, 
conse-quentemente, à interpretação de textos. Sendo assim, este trabalho se justifica com a 
proposta de desenvolvimento de atividades que ampliem o horizonte dos alunos, oportunizando a 
eles o contato com o uso lúdico e criativo da linguagem, possibilitando-lhes o reconhecimento das 
variedades éticas e estéticas da atividade humana da linguagem, além de tornar prazerosa a 
leitura de narrativas ficcionais. Objetivou-se Implementar estratégias pedagógicas utilizando a 
leitura e dramatização de contos populares brasileiros e contos russos, buscando desenvolver um 
processo de letramento que possibilite a construção de uma leitura proficiente, crítica e autônoma, 
com diferentes funções e intenções, exercitando as habilidades para a leitura compreensiva de 
textos reais, sejam ou não escolares. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas: uma - de 
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aplicação do projeto junto aos alunos do 7º ano do Colégio Estadual Tancredo Neves, e outra - 
junto a professores da Rede Pública de Ensino do Paraná através do Grupo de Trabalho em Rede 
- GTR 2015.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLEUNIRA DE JESUS DA SILVA
Orientador: UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Lendo e interpretando textos através do estudo e dramatização de contos.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Conto, Dramatização, Leitura, Interpretação, Produção de texto,
Resumo: Diante das dificuldades percebidas em sala de aula, com relação à leitura e 
interpretação de texto, o projeto "Lendo e interpretando textos através do estudo e dramatização 
de contos" trabalhará com gêneros textuais no ensino da Língua Portuguesa, buscando 
possibilitar a análise integradamente de leitura, interpretação produção, compreensão, gramática 
e de outros aspectos também centrais para a aprendizagem. Pretende levar os alunos a lerem, 
interpretarem e dramatizarem textos através de contos, considerando sua situação real e não 
apenas como um mero exercício de escrita e leitura para avaliação. Visa promover a valorização 
da atividade de interpretação de texto enquanto processo dinâmico, social, cognitivo e linguístico; 
compreendendo a leitura e a interpretação de texto de uma forma mais prazerosa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLEUSA DESPLANCHES BUARD
Orientador: VIVIANE DO ROCIO BARBOSA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Estratégias de leitura através de fábulas
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Fábula, Interpretação, Produção
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a experiência do projeto de intervenção 
pedagógica desenvolvida pelo Programa de Desenvolvimento Educacional - (PDE 2014 - 2015) 
da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, tornando-se um grande aliado ao estímulo da 
leitura no desempenho escolar e no processo ensino aprendizagem. Aplicado em uma turma do 
6º ano do Colégio Estadual do Campo Salto Grande do Turvo, Ensino Fundamental e Médio, 
localizada na zona rural do município de Doutor Ulysses - Paraná. As atividades realizadas tinham 
como objetivo despertar o interesse no aluno por ler e formar leitores críticos e conscientes, 
através da leitura do gênero fábula, visto que isso está se afastando dos educandos em função da 
utilização das tecnologias que passam a ser mais atrativas e descartam a leitura que requer 
concentração e dedicação. As estratégias de leitura que foram usadas proporcionaram a 
compreensão, a interpretação e motivaram a prática de leitura. A escolha do gênero fábula foi 
justamente por proporcionar a discussão, reflexão, serem textos de fácil compreensão, com 
histórias geralmente curtas e humoradas. Os resultados alcançados na implementação do projeto 
pedagógico foram satisfatórios, obtendo melhorias significativas no aprendizado do aluno.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLEUSA DESPLANCHES BUARD
Orientador: VIVIANE DO ROCIO BARBOSA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de leitura através de fábulas
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Fábulas, Estratégias de Leitura, Língua Portuguesa
Resumo: Este projeto visa motivar a leitura de alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental de uma 
escola do campo, utilizando estratégias através do gênero textual fábula, extrapolando a ação de 
ler por ler, mas avançando para a leitura com objetivos, de querer conhecer novos mundos. 
Percebe-se que os alunos estão ingressando na segunda fase do Ensino Fundamental dispersos 
e não apreciam leituras de obras literárias volumosas ou que demandem muitas dificuldades de 
interpretação, estão se afastando cada vez mais dos livros devido aos atrativos tecnológicos, 
tornando-se necessário o desenvolvimento de ações para resgatar a leitura como um dos 
principais caminhos para a aquisição de conhecimento. É nesse sentido que, a escolha pelo 
gênero fábula ocorre, visto que proporciona discussões e reflexões além do texto, por ser uma 
narrativa textual curta, bem humorada, apresenta um moral e é de fácil compreensão; os 
personagens geralmente são animais, fazendo com que os textos tornem-se atrativos e 
motivadores para a leitura. Dessa forma, pretende-se que as estratégias utilizadas sejam 
instigantes, propiciando aos educandos a compreensão e a interpretação das leituras, através de 
atividades agradáveis e prazerosas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CRISTIANE DOMINGUES DE OLIVEIRA
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Intertextualidade como estratégia para leitura de textos relacionados ao terror
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: texto,leitura,intertextualidade
Resumo: Este artigo é resultado do estudo desenvolvido durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) - 2014/2015 - apresenta e descreve a aplicação e os 
resultados obtidos na implementação do projeto de intervenção envolvendo alunos de 6ºano. O 
objetivo desse projeto foi desenvolver atividades que aprofundassem o interesse desses alunos 
pela leitura, pois nessa etapa escolar percebe-se que o aluno apresenta maiores dificuldades 
tanto na leitura como na escrita. Levando em conta esses fatores, fica evidente que a escola tem 
o papel fundamental de mostrar aos alunos caminhos para aprimorar o hábito da leitura por meio 
de gêneros textuais que chamem sua atenção e façam com que eles se envolvam com o trabalho. 
Com esse objetivo, utilizaram-se vários gêneros textuais e aplicaram-se a eles estratégias de 
leitura envolvendo o tema terror. O contato dos alunos com textos sobre esse assunto ampliou 
seu repertório, pois o trabalho com a compreensão permitiu solicitar a localização de informações 
e inferências. Foram utilizados diferentes níveis de contato com os textos que promovessem não 
só a leitura como também a escrita de histórias de terror pelos alunos envolvidos no projeto. Essa 
proposta contribuiu para a melhoria do ensino na turma em que foi realizada pois se desenvolveu 
uma metodologia de trabalho com textos que promoveram a interação e mediação no momento 
da leitura, levando sempre em consideração o contexto sociocultural e histórico do aluno, dando-
lhe a oportunidade de tornar-se um leitor crítico e ativo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CRISTIANE DOMINGUES DE OLIVEIRA
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Intertextualidade como estratégia para leitura de textos relacionados ao terror
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Texto, leitura, intertextualidade
Resumo: O caderno pedagógico, por meio de práticas de leitura aplica diferentes estratégias que 
contribuem na leitura, através da intertextualidade, envolvendo o tema terror a fim de intensificar o 
contato dos alunos com textos sobre esse assunto, ampliando seu repertório, trabalhando a 
compreensão, solicitando a localização de informações e inferências. Os objetivos são promover 
a interação e mediação no momento da leitura, levando sempre em consideração o contexto 
sociocultural e histórico do aluno. Os textos relacionados ao tema terror chamam a atenção dos 
alunos, despertando o interesse pelas leituras, pois brincam com seus medos, lidam com o 
desconhecido e dividem opiniões. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CRISTIANE SANCHES DE OLIVEIRA
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A LEITURA EXPRESSIVA DAS POESIAS INFANTOJUVENIL DE JOSÉ PAULO PAES E 
SÉRGIO CAPPARELLI .
Tema: Leitura
Palavras-chave: Poesia, infantojuvenil, formação de leitor,
Resumo: O presente artigo com o título "A leitura expressiva das poesias infantojuvenil de José 
Paulo Paes e Sérgio Capparelli". Tem o objetivo principal formar leitores de poesia a partir da 
produção poética de José Paulo Paes e Sérgio Capparelli, nos termos da proposta dos PCNs e 
DCEs, sobretudo quando apontam para as funções humanizadoras da literatura, bem como sua 
capacidade de ampliar a visão de mundo e aguçar a sensibilidade responsável pela apreensão 
dos elementos estéticos e de humor presentes nos textos poéticos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CRISTIANE SANCHES DE OLIVEIRA
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Leitura Expressiva das Poesias infantojuvenil de José Paulo Paes e Sérgio Caparelli.
Tema: Leitura
Palavras-chave: Poesia, infantojuvenil, formação de leitor,
Resumo: Esta unidade didática com o título "A leitura expressiva das poesias infantojuvenil de 
José Paulo Paes e Sérgio Capparelli". Tem o objetivo principal formar leitores de poesia a partir da 
produção poética de José Paulo Paes e Sérgio Capparelli, nos termos da proposta dos PCNs e 
DCEs, sobretudo quando apontam para as funções humanizadoras da literatura, bem como sua 
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capacidade de ampliar a visão de mundo e aguçar a sensibilidade responsável pela apreensão 
dos elementos estéticos e de humor presentes nos textos poéticos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DALMIRA INES BERNARDI
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: CHARGE E TIRINHA: UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA DE IMAGENS EM SALA DE 
AULA NO ENSINO MÉDIO
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: 1,Leitura, 2, textuais, 3, Charge, 4, Tirinha,Gêneros
Resumo: Para que ocorra uma mudança na aprendizagem, é necessário que as atividades sejam 
significativas para o aluno e que este perceba sua importância, compreendendo e interagindo com 
o meio em que vive. Este artigo tem como objetivo fazer um relato da proposta de estudo 
apresentada no PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), que parte da implementação 
de um projeto que tem como base atividades com leitura de imagens, buscando abrir novas 
possibilidades de instigar e provocar o aluno a desenvolver e ampliar a leitura de mundo e, 
consequentemente, compreendê-lo melhor. Por meio da teoria do discurso e da semiótica, as 
atividades buscaram promover a leitura e interpretação de charges e tirinhas, com ênfase na 
construção dos sentidos do texto, considerando-se as condições de produção do discurso. Neste 
projeto foram ofertadas três oficinas para professores da área de Língua Portuguesa, com leitura 
e discussão de conceitos básicos de semiótica, linguagem, gêneros textuais e discurso e, 
também, as características de charges e tirinhas, e uma oficina no laboratório de informática com 
acesso a sites nos quais os participantes pudessem criar suas próprias tirinhas ou charges. 
Também foram analisadas diversas tiras e charges, de acordo com um roteiro. O resultado das 
oficinas foi a elaboração de uma unidade didática para aplicação em sala de aula. Também se 
abordam neste artigo as atividades realizadas no GTR (Grupo de Trabalho em Rede), da 
Secretaria Estadual de Educação do Paraná.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DALMIRA INES BERNARDI
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: FORMAÇÃO DE PROFESSOR: EXPLORANDO OS GÊNEROS TEXTUAIS CHARGE E 
TIRINHA NA FORMAÇÃO DO ALUNO LEITOR.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, charges, tirinhas, semiótica,
Resumo: Esta produção tem como princípio norteador atividades com leitura de imagens que 
abrem novas possibilidades de instigar e provocar o aluno a desenvolver e ampliar a leitura de 
mundo e, consequentemente, compreendê-lo melhor. Busca-se estabelecer, por meio da teoria 
semiótica, como se promove a leitura e interpretação de charges e tirinhas a partir da construção 
dos sentidos do texto, considerando-se as condições de produção do discurso. Para tanto, serão 
ofertadas oito oficinas para os professores da área de Língua Portuguesa, com leitura e discussão 
de conceitos básicos de semiótica, linguagem, gêneros textuais e discurso e, também, as 
características de charges e tirinhas. Serão análisadas diversas tiras e charges, de acordo com 
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um roteiro, também será ofertada uma oficina no laboratório de informática que propiciará o 
acesso a sites nos quais os docentes criarão suas próprias tirinhas ou charges. Deverão elaborar 
uma unidade didática para aplicação em sala de aula sobre o tema e apresentar os resultados no 
último encontro, juntamente com as produções dos alunos para finalização das atividades 
propostas nesta produção.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DANUBIA RAMOS DOS SANTOS
Orientador: Margareth de Souza Freitas Thomopoulos - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Defasagens de Leitura no 6.º ano: possibilidades de superação
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: aprendizado da leitura, aspectos sócio-cognitivos da leitura, subprocessos da 
leitura,
Resumo: A pesquisa-ação apresentada no presente artigo tem como objetivo angariar subsídios 
para o trabalho com estratégias metacognitivas de leitura, por meio da abordagem de aspectos 
sintático-lexicais envolvidos nessa habilidade e da conscientização dos alunos do uso que 
naturalmente fazem de estratégias cognitivas. Observa-se que, em geral, os alunos que 
ingressam na segunda etapa do Ensino Fundamental (6.º ano) não são fluentes na leitura 
compartilhada e tampouco na autônoma, de onde decorre sua dificuldade em construir sentidos e 
reconhecer diferentes propósitos veiculados pelos gêneros textuais. Uma vez que a apropriaçao 
dos instrumentos que possibilitam o desenvolvimento dessa habilidade ocorre primordialmente no 
espaço escolar, o ensino de língua materna necessita de mudanças na prática pedagógica de 
modo a propiciar aos alunos um melhor desempenho. Diante dessa realidade, o desafio que se 
nos apresenta é: como superar as defasagens de leitura dos sextos anos, para que os discentes 
possam ser efetivamente letrados, tornando-se leitores para a vida toda? O presente artigo busca 
contribuir para a resposta a essa pergunta, propondo o trabalho com dois dos subprocessos que 
compõem a leitura, quais sejam: os sintáticos e os lexicais, levando em conta sua inter-relação 
com os aspectos cognitivos envolvidos nessa atividade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DANUBIA RAMOS DOS SANTOS
Orientador: Margareth de Souza Freitas Thomopoulos - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Defasagens de Leitura no 6.º ano - possibilidades de superação
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Aprendizado da leitura, aspectos sócio-cognitivos da leitura, aspectos sintático-
lexicais da leitura,
Resumo: A presente unidade didática tem como objetivo angariar subsídios para o trabalho com 
estratégias metacognitivas de leitura, por meio da abordagem de aspectos sintático-lexicais 
envolvidos nessa habilidade e da conscientização dos alunos do uso que naturalmente fazem de 
estratégias cognitivas. Observa-se que, em geral, os alunos que ingressam na segunda etapa do 
ensino fundamental (6.º ano) não são fluentes em leitura compartilhada e autônoma e, por isso, 
apresentam dificuldades em construir sentidos e reconhecer diferentes propósitos veiculados 
pelos gêneros textuais. É preciso apropriar-se dos instrumentos que possibilitam essa aquisição. 
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Tal apropriação ocorre primordialmente no espaço escolar. Assim, o ensino de língua materna 
necessita de mudanças na prática pedagógica de modo a propiciar aos alunos um melhor 
desempenho escolar. Diante dessa realidade, o desafio que se nos apresenta é: como superar as 
defasagens de leitura dos sextos anos, para que os discentes possam ser efetivamente letrados 
e, dessa forma, tornarem-se leitores para a vida toda? A presente unidade didática busca 
contribuir para a resposta a essa pergunta, propondo o trabalho com dois dos subprocessos que 
compõem a leitura, quais sejam: os sintáticos e os lexicais, considerando sua inter-relação com os 
aspectos cognitivos envolvidos nessa atividade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DEBORA MARIA PROENCA
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: "O CORTIÇO" para neo-leitores: o game, em espaço virtual de aprendizagem, 
contribuindo para o letramento literário no Ensino Fundamental
Tema: Linguagem e literatura
Palavras-chave: Letramento literário, Escrita colaborativa, Literatura clássica
Resumo: O letramento literário motivado pela leitura de livros literários pertencentes ao cânone 
tradicional é pouco explorado nas aulas de língua portuguesa para o Ensino Fundamental. 
Despertar o interesse para a leitura da obra "O Cortiço", de Aluísio de Azevedo por intermédio de 
um game proposto pelo site livro e game para uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental em 
escola pública é a proposta desse trabalho. As mudanças nas práticas sociais da leitura e escrita 
intensificam o letramento nas ações comunicativas com interferências das novas tecnologias, a 
relação texto/escrita também mudou, nesse sentido a articulação da produção textual proposta é 
a de um texto colaborativo - Fanfic, articulada ao gênero textual digital e as implicações desta 
concepção para a leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DEBORA MARIA PROENCA
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O CORTIÇO PARA NEO-LEITORES: Letramento literário para o Ensino Fundamental em 
espaço virtual de aprendizagem
Tema: literatura
Palavras-chave: Leitura, literatura, letramento, tecnologia, práticas pedagógicas,
Resumo: Possibilitar o letramento literário a partir de um jogo eletrônico, visando despertar o 
interesse dos/as discentes para a literatura clássica brasileira. O game apresenta como a 
tecnologia pode contribuir para a apresentação das obras canônicas nos anos finais do 
fundamental. Também apresenta virtualmente a realidade da obra "O Cortiço", de Aluísio de 
Azevedo. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DEILZA DA SILVA BIELSKI
Orientador: ANNA BEATRIZ DA SILVEIRA PAULA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Leitura de textos provenientes da Prova Brasil no cotidiano escolar
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura,estratégias de leitura, gêneros textuais
Resumo: Este artigo é uma das etapas do Projeto de Desenvolvimento Educacional PDE- 2014-
2015, e descreve resultados do Caderno Pedagógico que aborda os textos contidos na Prova 
Brasil e avaliam as habilidades de leitura dos estudantes. As atividades foram Desenvolvidas no 
Colégio Estadual Arlinda Ferreira Creplive, no município de Quatro Barras. O referido projeto teve 
como objetivo desenvolver atividades que contemplem alguns descritores do Tópico 1 da Prova 
Brasil, com foco na leitura, para complementar as atividades diárias desenvolvidas em sala de 
aula com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. De acordo com os resultados 
apresentados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB e da Prova Brasil percebe-
se que existe uma lacuna na leitura, a qual interfere na habilidade do aluno em interpretar, 
identificar e contextualizar as variações linguísticas resultantes de diversos fatores como: o grupo 
social a que pertence, verificar quem fala no texto e a quem este se destina, bem como 
dificuldades em reconhecer o tema do texto, a informação explícita e a implícita. Outro aspecto, 
que orientou as atividades desenvolvidas na implementação do Caderno Pedagógico, foi o de 
proporcionar aos alunos condições de reconhecer os gêneros textuais diversos. Este trabalho 
possibilitou, ainda, desenvolver atividades dinâmicas de pesquisas e produções textuais utilizados 
para leitura em sala de aula. Com o projeto os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar 
situações de leitura visando à melhoria da prática social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DEILZA DA SILVA BIELSKI
Orientador: ANNA BEATRIZ DA SILVEIRA PAULA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura de textos provenientes da Prova Brasil no cotidiano escolar
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura, Tópico 1, gêneros textuais
Resumo: Este Caderno Pedagógico propõe complementar o trabalho com a leitura e a formação 
de leitores no ambiente escolar, tendo em vista os textos contidos nos materiais que envolvem a 
Prova Brasil, já que durante o processo de aprendizagem o aluno é submetido a avaliações 
internas e externas para mostrar seu aprendizado enquanto sujeito detentor de conhecimentos 
produzidos durante os anos escolares. O objetivo é trabalhar com o Tópico 1 da Matriz de 
Referência da Prova Brasil para uma maior compreensão, análise e interpretação do que esse 
tópico verifica quanto às competências leitoras que o aluno deve atingir nesta fase educacional. A 
metodologia aplicada tem como base atividades planejadas, organizadas e dirigidas, tais como 
leitura de textos pertencentes a vários gêneros, pesquisas utilizando fontes variadas, atividades 
em sala de aula e extraclasse.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_pdp_deilza_da_silva_bielski.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_artigo_deilza_da_silva_bielski.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DELAZIR APARECIDA RADIGUIERI SCHWENGBER
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: TRABALHANDO COM O GÊNERO TEXTUAL ENTREVISTA PARA DESENVOLVER A 
LEITURA E A ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura e escrita, adolescência, gênero textual entrevista, tecnologia,
Resumo: O presente artigo é fruto de nossa participação no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE). A aplicação do material pedagógico elaborado no âmbito desse programa foi 
desenvolvida com adolescentes no 8º ano do Ensino Fundamental, em um colégio estadual no 
município de Palotina, a fim de trabalhar a leitura e a escrita, partindo de temáticas relevantes 
para essa faixa etária, de modo a contribuir para reflexões deles sobre a sociedade. Foram 
colocadas em prática estratégias de leitura e escrita que auxiliaram os adolescentes a interpretar 
e compreender os textos lidos de forma mais autônoma. A leitura e a escrita passaram a serem 
vistas como interação a partir de assuntos como: adolescência, namoro, sexo e consumismo. 
Leram de forma competente e não apenas decifraram mensagens. Questionaram algo escrito a 
partir da realidade. Selecionou-se como foco a sequência didática (Dolz e Schneuwly, 2004). Ao 
diagnosticar o grande interesse por temas polêmicos foram produzidas atividades pedagógicas 
com o gênero textual entrevista, desafiando o leitor a analisar, refletir, argumentar, persuadir, 
enfim, a tomar uma posição frente a um tema polêmico. Durante todo o processo percebemos que 
não podemos trabalhar com a escrita e com a leitura da mesma forma de anos atrás, visto que a 
realidade vivenciada por nossos adolescentes e por nós exige ações imediatas no sentido de 
compreender como texto verbal e imagens realizam significados culturais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DELAZIR APARECIDA RADIGUIERI SCHWENGBER
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Adolescência: PONTO DE PARTIDA PARA TRABALHAR O GÊNERO TEXTUAL 
ENTREVISTA E DESENVOLVER A LEITURA E A ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, escrita, adolescência, gênero textual entrevista, Ensino Fundamental,
Resumo: Para muitos estudantes, a ação de expressar suas ideias oralmente é natural, no 
entanto, o ato de reproduzi-las em forma de texto escrito representa um trabalho árduo e penoso. 
Muitos dos adolescentes que estão no Ensino Fundamental sentem muita dificuldade nisso. É 
preciso que conheçamos o universo do aluno, possibilitando a narrativa de histórias de 
experiências vividas por eles. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (PARANÁ, 
2008), toda educação, verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania, precisa criar 
condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça 
necessidades pessoais, que podem estar relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à 
transmissão e à busca de informação. Desta forma, trabalhar o Gênero Textual Entrevista a partir 
da temática da adolescência despertar em sala de aula o interesse deles por práticas de leitura e 
de escrita que perpassem as atividades propostas com esse eixo norteador. E como nossos 
alunos estão constantemente em contato com as tecnologias da informação e da comunicação, 
estas servirão como suporte para algumas tarefas. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DEUZIMERI DA LUZ FAGUNDES
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Releitura dos Contos de Fadas: Chapeuzinho Vermelho e suas Versões
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura,oralidade,contos de fada, intertextualidade,
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica foi destinado ao desenvolvimento de atividades 
diversificadas na área de Língua Portuguesa para alunos do 6° ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Princesa Isabel - Ensino Fundamental e Médio, em Cerro Azul, tendo como 
temática: Chapeuzinho vermelho e suas versões que ressalta a importância de se fomentar aulas 
interativas e problematizadoras, a fim de que os educandos possam tornar-se atores críticos e 
capazes de enfrentar os desafios do processo de ensino-aprendizagem a partir de discussões 
sobre assuntos que perpassam o seu cotidiano, como o racismo, a violência, a não aceitação do 
diferente, entre outros. A estratégia de sensibilizar o alunado pela articulação entre temas 
recorrentes no cotidiano e pela leitura de contos de fadas é uma forma de dar nova significância 
ao aprendizado da língua portuguesa e dar vazão a questões antes secundarizadas para 
privilegiar, por exemplo, ações que beneficiem a compreensão dessa obra clássica da literatura 
infantil: Chapeuzinho vermelho, pois há necessidade de se despertar no aluno o prazer pela 
leitura. Deve-se motivar os a ler cada vez mais. Conforme as Orientações Curriculares para o 
Ensino Fundamental, as habilidades de leitura nas aulas de língua portuguesa podem ser 
desenvolvidas de diversas maneiras, entre elas na seleção de textos de diferentes esferas sociais 
e gêneros, o que se pode garantir com a releitura de contos clássicos da literatura universal.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DEUZIMERI DA LUZ FAGUNDES
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Releitura dos Contos de Fadas: Chapeuzinho Vermelho e suas Versões.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contos de Fadas, Oralidade, Intertextualidade,
Resumo: O Conto está presente na imaginação da criança, é um período que o encantamento 
toma conta de suas vidas, que passa de geração em geração. O conto faz parte da literatura 
infantil e leva a criança a desenvolver a imaginação. A fantasia ajuda a formar a personalidade e, 
portanto, não pode faltar na educação. A leitura de diferentes versões de uma mesma história é 
uma importante atividade para formação de leitores competentes.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DICLEIA DE QUEIROZ CASSIANO MARQUES
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo
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Título: BLOG: NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gêneros Discursivos, Blog
Resumo: Considerando a forte resistência à leitura pelos alunos, o presente artigo teve como 
objetivo desenvolver uma metodologia inovadora com leitura, reflexão e produção de textos 
envolvendo os gêneros textuais notícia e reportagem, utilizando-se de um blog educativo 
disponibilizado na Internet. O gênero blog foi proposto e escolhido pelo fato de ser mais atrativo 
para os alunos e por envolver a tecnologia, além de não apresentar textos muito longos. O ensino 
desse gênero em sala de aula é importante, visto que proporciona ao aluno a oportunidade de 
estar em contato com modalidades textuais diversas presentes no cotidiano dos alunos por meio 
de um saber mais elaborado (BAKTHIN, 2000; PARANÁ, 2008; SOLÉ, 1998; MORAN, 2013). A 
pesquisa aplicada teve natureza qualitativa, visto que se enquadra como pesquisa-ação para 
aprimorar as práticas discursivas, buscando no aluno seu desenvolvimento humano e social. O 
projeto que deu origem a este artigo foi desenvolvido no Colégio Estadual Douradina - Ensino 
Fundamental e Médio, na cidade de Douradina. Os sujeitos de pesquisa foram alunos do 1º ano 
do Ensino Médio. A proposta teve início com uma investigação diagnóstica com o intuito de saber 
como os alunos entendiam os gêneros propostos para o estudo e, a partir daí, desenvolveu-se 
uma Sequência Didática a qual foi aplicada aos alunos. O trabalho culminou com uma produção 
final sobre o gênero blog através de estudos, reflexões, reescritas e interpretação de notícias e 
reportagens.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DICLEIA DE QUEIROZ CASSIANO MARQUES
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: BLOG: NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Portuguesa, Gêneros Discursivos, Blog
Resumo: De acordo com alguns estudos acadêmicos percebe-se que a leitura e a escrita textual 
têm sido muito discutidas nas escolas e também nas aulas de Língua Portuguesa, considerando a 
forte resistência à leitura pelos alunos. Desse modo, esta produção tem por objetivo desenvolver 
uma metodologia inovadora com leitura, reflexão e produção envolvendo os gêneros textuais 
notícia e reportagem, utilizando-se de um blog educativo disponibilizado na Internet. Esse gênero 
foi proposto por ser um gênero atrativo para os alunos, pois envolve tecnologia, não apresentando 
textos muito longos. O ensino de gênero em sala de aula é importante, proporcionando ao aluno a 
oportunidade de estar em contato com gêneros presentes em seu cotidiano por meio de um saber 
mais elaborado (BAKTHIN, 2000; PARANÁ, 2008; SOLÉ, 1998; MORAN, 2013). Em relação aos 
aspectos metodológicos, este trabalho configura-se por ser uma pesquisa social aplicada de 
natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação tendo como objetivo aprimorar as 
práticas discursivas, buscando no aluno seu desenvolvimento humano e social. Este material 
didático será desenvolvido com alunos do 1º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Douradina 
- Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Douradina. Para o início do trabalho será realizada 
uma investigação inicial envolvendo os gêneros blog, notícia e reportagem e, a partir daí, 
desenvolver-se-á a Sequência Didática a ser aplicada aos alunos. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDILSON JOSE KRUPEK
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Sequência Didática para o gênero discursivo Conto Literário
Tema: Linguística aplicada ao ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Sequência Didática, Gêneros discursivos, Conto literário,
Resumo: O projeto compreende a elaboração de uma Sequência Didática (SD) para o gênero 
discursivo "Conto Literário", englobando conteúdos presentes na Proposta Pedagógica Curricular 
(PPC) para o 1.º ano do Ensino Médio do Colégio no qual ele será implementado. A SD contempla 
as práticas discursivas da leitura, oralidade e escrita, bem como a prática didática de análise 
linguística, a partir da abordagem dos elementos que caracterizam todo gênero, que são o 
conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Também objetiva introduzir os 
estudantes que ingressam no Ensino Médio na análise de textos literários, prática imprescindível 
nesse nível de ensino. A fundamentação deste trabalho está pautada principalmente pela teoria 
dos gêneros, partindo dos pressupostos de Bakhtin/Volochínov - teóricos que fundamentam as 
Diretrizes Curriculares Orientadoras para o ensino de Língua Portuguesa na rede pública do 
Paraná -, e dos precursores da metodologia das Sequências Didáticas para o ensino dos gêneros, 
Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDILSON JOSE KRUPEK
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Sequência Didática para o gênero discursivo Conto Literário
Tema: Linguística aplicada ao ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Sequência Didática, Gêneros discursivos, Conto literário,
Resumo: O projeto compreende a elaboração de uma Sequência Didática (SD) para o gênero 
discursivo "Conto Literário", englobando conteúdos presentes na Proposta Pedagógica Curricular 
(PPC) para o 1.º ano do Ensino Médio do Colégio no qual ele será implementado. A SD contempla 
as práticas discursivas da leitura, oralidade e escrita, bem como a prática didática de análise 
linguística, a partir da abordagem dos elementos que caracterizam todo gênero, que são o 
conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Também objetiva introduzir os 
estudantes que ingressam no Ensino Médio na análise de textos literários, prática imprescindível 
nesse nível de ensino. A fundamentação deste trabalho está pautada principalmente pela teoria 
dos gêneros, partindo dos pressupostos de Bakhtin/Volochínov - teóricos que fundamentam as 
Diretrizes Curriculares Orientadoras para o ensino de Língua Portuguesa na rede pública do 
Paraná -, e dos precursores da metodologia das Sequências Didáticas para o ensino dos gêneros, 
Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDIMARAES SILVESTRE
Orientador: Dina Tereza de Brito - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
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Etapa: Artigo

Título: A Poesia Concreta no contexto literário brasileiro e as diferentes possibilidades de leitura 
do poema - objeto: trabalho aplicado ao 4º ano do curso de Formação de Docentes
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Poesia Concreta, Formação de Docentes, Sequência Didática, São Jerônimo da 
Serra,
Resumo: Este artigo refere-se à implementação do Projeto de Intervenção no Colégio Estadual 
José Ferreira de Mello em São Jerônimo da Serra-PR. O trabalho desenvolveu-se através de uma 
Sequência Didática contendo onze oficinas. O trabalho tinha como objetivo principal o ensino da 
Poesia Concreta e as múltiplas possibilidades de leitura do poema-objeto. Através deste trabalho, 
os alunos do curso de Formação de Docentes puderam compreender a Poesia Concreta e suas 
inter relações com as demais artes em seu contexto histórico, político, cultura e econômico. Pôde-
se perceber que foi durante o movimento da Poesia concreta, que surgiram inúmeras mudanças 
na sociedade brasileira. Foi possível compreender que a Poesia Concreta é um momento de 
passagem e de ruptura definitiva com as formas tradicionais de se fazer Arte e Literatura no 
Ocidente. O trabalho foi a realização de um simpósio integrador com uma mostra de arte concreta 
nas suas diversas vertentes: Literatura, Música, Cinema, pintura e Escultura. Este trabalho 
aconteceu porque nem sempre os livros didáticos tratam o tema a contento. O 4º ano de 
formação de Docentes foi escolhido porque é uma turma que brevemente estará atuando em 
escolas de educação básica e a Sequência Didática poderá ajudá-los a ser melhores leitores e a 
melhorar a sua performance em sala de aula.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDIMARAES SILVESTRE
Orientador: Dina Tereza de Brito - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Poesia Concreta no contexto literário brasileiro e as diferentes possibilidades de leitura 
do poema - objeto: trabalho aplicado ao 4º ano do curso de Formação de Docentes
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Poesia Concreta, Formação de Docentes, Sequência Didática,
Resumo: Esta Sequência Didática será desenvolvida no Colégio Estadual José Ferreira de Mello, 
em São Jerônimo da Serra e tem como objeto de ensino a Poesia Concreta e as múltiplas 
possibilidades de leitura do poema-objeto. Através da Sequência Didática, com a realização de 
onze (11) oficinas, os alunos do curso de Formação de Docentes serão levados a compreender a 
Poesia Concreta e suas inter-relações com as demais artes em seu contexto. Além da percepção 
do que foi o movimento da Poesia concreta, os alunos poderão compreender como surgiram as 
mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais no Brasil desde a década de 1950. No 
cenário cultural dessa época, a Poesia Concreta é um momento de passagem e de ruptura 
definitiva com as formas tradicionais de se fazer Arte e Literatura no Ocidente. O trabalho final 
será a realização de um seminário integrador com uma mostra de arte concreta nas suas diversas 
vertentes: Literatura, Música, Cinema, pintura e Escultura. Pretende-se aprofundar os estudos 
sobre o referido movimento literário, por entender que nem sempre os livros didáticos tratam o 
tema a contento. O 4º ano de formação de Docentes foi escolhido porque é uma turma que 
brevemente estará atuando em escolas de educação básica e a Sequência Didática poderá 
ajudá-los a ser melhores leitores e a melhorar a sua performance em sala de aula.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDINA DO SACRAMENTO
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Verso e universo da identidade negra: horizontes de reflexão e aportes metodológicos na 
Literatura Brasileira e outros gêneros
Tema: Literatura e escola: concepções e práticasicas
Palavras-chave: Literatura, poesia, negro,
Resumo: Este projeto propõe-se a desenvolver um trabalho que tem por finalidade refletir como 
as imagens do negro na poesia brasileira e em outros gêneros podem auxiliar no trabalho de 
reconhecimento e valorização do povo afrodescendente brasileiro. Para isso, ancoramo-nos na 
linha teórica do Método Recepcional, de Bordini e Aguiar, que evidencia o valor da voz do leitor e, 
em Antonio Cândido quando o mesmo afirma que a literatura humaniza em sentido profundo 
porque faz viver. Justifica-se o presente estudo por consideramos a relevância da contribuição da 
cultura afrodescendente na literatura, por acreditarmos que essa prática pode contribuir social e 
historicamente na promoção de novas consciências identitárias, apontando um outro foco para a 
análise de textos literários. Diante disso, faremos a intervenção com alunos dos anos finais do 
ensino fundamental de um colégio estadual. Partimos da pesquisa bibliográfica em um processo 
qualitativo, sendo o processo e não o produto como foco central. Esperamos que após essas 
leituras, os envolvidos no projeto defendam seus pontos de vista, refletindo e agindo de maneira 
consciente e responsável em relação aos estereótipos existentes em relação ao negro, bem 
como, valorizem a imagem do negro e o afrodescendente na formação e construção na história do 
Brasil.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDINA DO SACRAMENTO
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Verso e universo da identidade negra: horizontes de reflexão e aportes metodológicos na 
Literatura Brasileira e outros gêneros
Tema: Literatura e escola: concepções e práticasicas
Palavras-chave: Literatura, poesia, negro,
Resumo: Este projeto propõe-se a desenvolver um trabalho que tem por finalidade refletir como 
as imagens do negro na poesia brasileira e em outros gêneros podem auxiliar no trabalho de 
reconhecimento e valorização do povo afrodescendente brasileiro. Para isso, ancoramo-nos na 
linha teórica do Método Recepcional, de Bordini e Aguiar, que evidencia o valor da voz do leitor e, 
em Antonio Cândido quando o mesmo afirma que a literatura humaniza em sentido profundo 
porque faz viver. Justifica-se o presente estudo por consideramos a relevância da contribuição da 
cultura afrodescendente na literatura, por acreditarmos que essa prática pode contribuir social e 
historicamente na promoção de novas consciências identitárias, apontando um outro foco para a 
análise de textos literários. Diante disso, faremos a intervenção com alunos dos anos finais do 
ensino fundamental de um colégio estadual. Partimos da pesquisa bibliográfica em um processo 
qualitativo, sendo o processo e não o produto como foco central. Esperamos que após essas 
leituras, os envolvidos no projeto defendam seus pontos de vista, refletindo e agindo de maneira 
consciente e responsável em relação aos estereótipos existentes em relação ao negro, bem 
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como, valorizem a imagem do negro e o afrodescendente na formação e construção na história do 
Brasil.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDNA APARECIDA FILIPIM
Orientador: Willian Andre - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Formar leitor letrando por meio do era uma vez
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contação de histórias, Letramento literário, Aprendizagem,
Resumo: Este artigo é o resultado de uma pesquisa que partiu da necessidade de compreender 
quais as contribuições da leitura ou contação de histórias da narrativa oral para a formação 
leitora. Dessa forma, o objetivo geral foi o de oportunizar, aos professores das diferentes áreas do 
conhecimento e agentes de leitura, reflexões teóricas e metodológicas por meio da leitura ou 
contação de histórias da narrativa oral, na perspectiva do letramento literário. Para tanto, a 
pesquisa aliou os pressupostos teóricos do Método Recepcional (cf. Bordini e Aguiar, 1993) às 
estratégias de leitura propostas por Solé (1998) e à sequência básica de Cosson (2007). A 
metodologia para o trabalho situou-se dentro da pesquisa qualitativa, que foi realizada na Escola 
Estadual Moreira Salles - Ensino Fundamental, no município de Moreira Sales. O artigo tem como 
objetivo expor os resultados de como educadores contribuem para o alargamento da 
compreensão leitora de seus alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDNA APARECIDA FILIPIM
Orientador: Willian Andre - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Formar leitor letrando por meio do era uma vez
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contação de histórias, Letramento literário, Aprendizagem
Resumo: Este caderno pedagógico objetiva desenvolver um trabalho que oportunize aos 
professores, agentes de leitura e bibliotecários da rede pública estadual fazer reflexões teóricas e 
metodológicas sobre a leitura/contação de histórias de textos da narrativa oral, para que 
busquem, posteriormente, o letramento literário de seus alunos. Ao incorporarmos o termo 
letramento por meio da leitura da narrativa oral, compreendemos que não se trata apenas de 
saber ler, mas também conduzir o aluno a fazer uso das práticas sociais na sociedade em que 
vivemos, onde a leitura e a escrita são os instrumentos básicos para a participação plena em um 
contexto social. Para tanto, o projeto procura aliar os pressupostos teóricos do Método 
Recepcional (cf. Bordini e Aguiar, 1993) às estratégias de leitura propostas por Solé (1998) e 
Cosson (2007), e a metodologia para o trabalho se situa dentro da pesquisa qualitativa. O projeto 
será implementado no município de Moreira Sales, e os instrumentos utilizados para a coleta de 
dados serão: observação, diário da professora PDE, questionário, fichário, produções e 
resultados. Esperamos, com o desenvolvimento deste trabalho, contribuir com os educadores e, 
por meio deles, promover o alargamento da compreensão leitora de seus alunos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDNA CRISTINA SARTORI GUEDES
Orientador: MARIA ILZA ZIRONDI - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOCENTES PARA O USO DAS 
TECNOLOGIAS E LETRAMENTO DIGITAL
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: TICs, Formação Continuada de Professores, Didatização, Tecnologias,
Resumo: Este artigo apresenta resultados de um projeto de intervenção pedagógica 
desenvolvido no Colégio Estadual José de Mattos Leão - EFM, na cidade de São João do Ivaí-PR 
finalizando a formação continuada realizada no Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE/SEED, com professores da rede estadual de ensino do Paraná, objetivando o incentivo ao 
uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. Este Projeto teve a intenção de contribuir 
para o desenvolvimento das capacidades dos professores quanto ao uso autônomo destas 
tecnologias, ampliando sua visão de mundo para o enfrentamento dos desafios contemporâneos. 
O trabalho foi desenvolvido partindo de oficinas práticas, voltadas para a incorporação de 
diferentes recursos pedagógicos e a troca de experiência entre os participantes. Todo trabalho foi 
realizado contemplando as Diretrizes Curriculares e alguns autores: Moran (2008),Tardif (2008) e 
Rojo (2013).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDNA CRISTINA SARTORI GUEDES
Orientador: MARIA ILZA ZIRONDI - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LETRAMENTO DIGITAL: O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DOCENTES PARA 
O USO DAS TECNOLOGIAS
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: TICs, Formação Continuada de Professores, Didatização, Tecnologias,
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica tem como tema a formação de professores a 
partir do uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. Nos dias atuais, há grande 
necessidade de o professor estar preparado para o uso das tecnologias, um desafio a ser 
enfrentado e superado devido à inclusão tecnológica. Para que as tecnologias sejam usadas e 
compreendidas é necessário que o professor domine os processos e pense pedagogicamente em 
como otimizá-las em sala de aula a partir da didatização. Mediante a essa realidade, neste 
projeto, temos por objetivo contribuir para o desenvolvimento das capacidades dos professores 
quanto ao uso autônomo dos recursos tecnológicos disponíveis na escola, ampliando sua visão 
de mundo para o enfrentamento dos desafios contemporâneos. Este trabalho se justifica, pois 
busca aguçar o hábito de envolvimento com as TICs, aprimorar sua prática. Tendo em vista o 
desenvolvimento de capacidades dos professores para o uso dos recursos tecnológicos através 
de oficinas que irão contribuir para a sua formação e desenvolvimento de suas capacidades para 
uso das novas tecnologias em sala de aula.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDSON PINHEIRO
Orientador: Livia Maria Turra Bassetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O GÊNERO "ARTIGO DE OPINIÃO" COMO OBJETO MEDIADOR DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Artigo de opinião, gênero textual, sequência didática, produção textual,
Resumo: Este artigo desenvolvido tem por objetivo apresentar os resultados do Projeto de 
Intervenção Pedagógica "O gênero artigo de opinião como objeto mediador de ensino 
aprendizagem da Língua Portuguesa" (PDE - 2014/2015), aplicado no processo de ensino e 
aprendizagem da escrita de estudantes da 3ª série do ensino médio, do Colégio Estadual do 
Campo São Jorge - Ensino Fundamental e Médio, no Município de São Jerônimo da Serra, tendo 
como prática o estudo e a produção do gênero textual artigo de opinião. O artigo tem por 
fundamentação teórica os procedimentos propostos pelo Interacionismo Sociodiscursivo, a partir 
dos estudos dos pesquisadores da Universidade de Genebra, e também a partir dos pressupostos 
bakhtinianos a respeito de gêneros, no sentido de desenvolver maior interação em contextos reais 
de comunicação. Por fim, será apresentada a descrição da Sequência Didática (SD), com 
apreciações reflexivas da intervenção didática.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDSON PINHEIRO
Orientador: Livia Maria Turra Bassetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O GÊNERO "ARTIGO DE OPINIÃO" COMO OBJETO MEDIADOR DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Artigo de opinião, escrita, gênero textual, sequência didática,
Resumo: Essa Sequência Didática será desenvolvida no Colégio Estadual do Campo São Jorge - 
em Terra Nova, distrito de São Jerônimo da Serra. Ela tem por fundamentação os procedimentos 
propostos pelo Interacionismo Sociodiscursivo, a partir dos estudos dos pesquisadores da 
Universidade de Genebra, e também a partir dos pressupostos bakhtinianos a respeito de 
gêneros. O objetivo da SD é auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da escrita de 
estudantes de 3ª série do ensino médio, tendo como prática o estudo e a produção do gênero 
textual artigo de opinião. Com a intervenção da proposta SD, os estudantes terão suporte para se 
apropriarem do gênero como elemento importante da prática social, auxiliando no 
desenvolvimento da escrita, leitura e na produção do gênero. Além disso, os estudantes terão 
oportunidade de conhecer as mais diversas formas de compreender a linguagem no que se 
relaciona à escrita. Assim, os estudantes terão consciência de que estão desenvolvendo uma 
prática que não se limita ao texto escolarizado, mas sim, ter acesso, com propriedade, a respeito 
dos textos que circulam nas esferas sociais. Ainda esse trabalho procura, a partir da sequência 
didática, promover um estudo que contemple os conhecimentos voltados para a internalização de 
elementos linguísticos que compõem o gênero de texto como produto da interação com o mundo, 
sobretudo pela natureza do gênero textual artigo de opinião, que privilegia a discussão, a 
argumentação, o debate sobre questões polêmicas que diuturnamente aparecem em sociedade.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELAINE DE FATIMA ANEVAO GAIO
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Leitura e dramatização de contos maravilhosos por meio de uma sequência didática
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Contos maravilhosos, Dramatização, Leitura,
Resumo: Este artigo é o resultado de um projeto de intervenção pedagógica desenvolvido com 
alunos do 6° Ano do Colégio Estadual José Bonifácio - EFM - no município de Campo Bonito/PR. 
O projeto teve como propósito o trabalho de leitura e dramatização. Selecionamos, dentre tantos, 
o gênero contos maravilhosos para um estudo mais sistemático, e optamos pela metodologia 
Sequência Didática, apresentada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). O objetivo foi de trazer 
melhor participação e aprendizado em atividades de leituras, interpretações, escritas e 
dramatizações dos contos escolhidos. Quando da participação do GTR, a contribuição dos 
professores da rede estadual de ensino foi significativa, pois vivenciaram no projeto experiências 
vividas em sala de aula, oferecendo sugestões e observando aspectos positivos e negativos no 
desenvolver das atividades e produções propostas no projeto. Os resultados atingiram os 
objetivos traçados, pois envolveu a participação da maioria dos alunos no desenvolvimento das 
atividades realizadas em sala de aula, bem como excelente desempenho extraclasse na 
apresentação das dramatizações dos contos maravilhosos realizados como fecho do trabalho.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELAINE DE FATIMA ANEVAO GAIO
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e Dramatização de Contos Maravilhosos
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Contos Maravilhosos, Dramatização, Leitura,
Resumo: O trabalho com o gênero Conto Maravilhoso justifica-se devido ao fato de os alunos do 
sexto ano já o conhecerem das séries anteriores, mas de não terem domínio da sua estrutura. As 
Diretrizes Curriculares, definem a leitura como um ato dialógico, interlocutivo, que envolve 
demandas sociais, históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas de determinado 
momento. Ao ler, o indivíduo recorre a suas experiências, seus conhecimentos prévios, a sua 
formação familiar, religiosa, cultural, enfim, as várias vozes que o constituem. Por meio da 
literatura, o educando satisfaz suas necessidades, sendo-lhe permitido assumir uma atitude crítica 
em relação ao mundo, advinda das diferentes mensagens e indagações que ela nos oferece. 
Dessa forma a leitura de Contos Maravilhosos faz-se importante para o desenvolvimento da 
imaginação e na formação da personalidade, lembrando que seus enredos falam de sentimentos 
comuns a todos nós, como: ódio, inveja, ciúme, ambição, rejeição e frustração, que só podem ser 
compreendidos e vivenciados pela criança através das emoções e fantasia. Para atender ao 
objetivo mencionado, pretendemos desenvolver um conjunto de atividades para sala de aula, 
organizadas considerando-se a metodologia de sequência didática (SD), conforme proposta por 
Dolz e Schneuwly (2004), com atividades de dramatização e apresentação de encenações a partir 
dos contos estudados, como estratégia de proporcionar a ampliação dos seus conhecimentos 
sobre o gênero bem como, o seu empenho em leitura, visando sua formação crítica e autônoma.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE ANTUNES CHIPANSKI
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A PUBLICIDADE COMO TEMA PARA O ENSINO DA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
Tema: Ensino da leitura e produção de textos e tecnologias
Palavras-chave: Leitura, interpretação, propaganda-publicitária, textos
Resumo: Esse artigo apresenta uma proposta que utiliza como recurso o advento vivido pela era 
tecnológica, onde os jovens convivem com informações das mais variadas esferas da 
comunicação, tornando-se imprescindível aprender a ler e escrever de muitas formas, integrando-
se e interagindo com múltiplas linguagens e mídias, de forma mais rica e profunda. Assim, é 
necessário trabalhar a leitura e a produção de texto com função social, por meio de uma proposta 
que dê ênfase à linguagem viva, dialógica, em constante movimentação, permanentemente 
reflexiva e produtiva. Como a propaganda se oportuniza da informação atualizada nas diversas 
mídias digitais, tais como redes sociais, (facebook, twiter), blogs, revistas e outros fóruns na 
internet, cria a oportunidade de um posicionamento, oralmente ou por escrito, sobre questões 
relevantes em circulação no espaço público através da análise e interpretação do que se diz 
sobre elas, trazendo deste modo para a escola a função propiciadora de condições à uma leitura 
mais crítica, percebendo nas mensagens veiculadas no texto publicitário, informação e talvez 
aspectos de manipulação. Propõe-se então, um trabalho pedagógico, com atividades que 
agreguem a tecnologia e a propaganda publicitária de forma planejada e mediada, que motivem e 
levem os alunos a uma reflexão e ampliação da visão de mundo através de trabalhos e debates, 
favorecendo a compreensão, comparação e formação de opinião crítica, para melhorar as 
habilidades básicas de letramento, sua realidade e de suas experiências vividas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE ANTUNES CHIPANSKI
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A PUBLICIDADE COMO TEMA PARA O ENSINO DA LEITURA E
Tema: Tecnologia e suas Linguagens no Ensino
Palavras-chave: Leitura, interpretação, produção de texto, propaganda-publicitária, blog,
Resumo: Com o advento da era tecnológica, onde nossos jovens convivem com informações das 
mais variadas esferas da comunicação, torna-se imprescindível aprender a ler e escrever de 
muitas formas, integrando-se e interagindo com múltiplas linguagens e mídias, de forma mais rica 
e profunda. Assim, é necessário trabalhar a leitura e a produção de texto com função social, por 
meio de uma proposta que dê ênfase à linguagem viva, dialógica, em constante movimentação, 
permanentemente reflexiva e produtiva. Como a propaganda se oportuniza da informação 
atualizada nas diversas mídias digitais, tais como redes sociais, (facebook, twiter), blogs, revistas 
e outros fóruns na internet, cria a oportunidade de um posicionamento, oralmente ou por escrito, 
sobre questões relevantes em circulação no espaço público através da análise e interpretação do 
que se diz sobre elas, trazendo deste modo para a escola a função de propiciadora de condições 
de uma leitura mais crítica, percebendo nas mensagens veiculadas no texto publicitário, 
informação e manipulação. Propõe-se então, um trabalho pedagógico, com atividades que 
agreguem a tecnologia e a propaganda publicitária de forma planejada e mediada pelo professor, 
que motivem e levem os alunos a uma reflexão e ampliação da visão de mundo através de 
debates sobre a sua realidade e experiências vividas. Favorecendo assim a compreensão, 
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comparação e formação de opinião crítica, para melhorar as habilidades básicas de letramento, 
tornando-as significativas e produtivas para os educandos e docentes.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE BASILICHI BERTON
Orientador: LUCIANA CRISTINA FERREIRA DIAS - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: IMPLEMENTAR PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA A PARTIR DO GÊNERO DIGITAL 
"BLOG"
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua portuguesa
Palavras-chave: Blog,Leitura, Escrita, Bullying,
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar os resultados da implementação do projeto de 
intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná (SEED).O objetivo geral do trabalho foi o de criar situações de 
leitura, escrita e compreensão textual, a partir da temática do bullyinge do gênero digital blog.A 
proposta foi elaborada de acordo com as orientações das Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica do Paraná juntamente com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e aplicada na 
Escola Estadual do município de Astorga, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Entre os 
teóricos que embasaram nossa prática podemos mencionar: Alliende (1987), Marques (1996), 
Lévy (1999), Behners (2001), Marcuschi (2002), Gianotto (2002), Cagliari (2003), Beck(2012) e 
outros.Optou-se por este recurso, o digital, porque ferramentas como o blog proporcionam no 
contexto escolar práticas de linguagem contextualizadas na construção do conhecimento, para 
que o aluno seja sujeito ativo, relacionando os conteúdos entre si e com a vivência, 
estabelecendo correlações entre o conteúdo escolar e suas utilizações fora do âmbito escolar. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE BASILICHI BERTON
Orientador: LUCIANA CRISTINA FERREIRA DIAS - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Implementar práticas de leitura e escrita a partir do gênero digital "blog", tendo em vista a 
construção da identidade do sujeito-aluno- adolescente.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Blog, Produção Textual, Bullying, Conscientização
Resumo: Além dos muros escolares existem inúmeros problemas que urgem sua solução, entre 
eles podemos citar a dificuldade dos alunos em produzir textos e o bullying que acarreta 
sofrimento a milhares de alunos que são vítimas das ações de pessoas que usam de força física 
ou psicológica para intimidar, humilhar e menosprezar. Pensando nestas situações se estruturou a 
Produção Didática que se segue objetivando criar situações de leitura, escrita e compreensão 
textual, a partir da temática bullying e do gênero digital blog. Para tanto, foram elaboradas 
algumas atividades que trabalharão com diferentes gêneros textuais tendo como eixo norteador a 
temática bullying e as novas tecnologias para mediar o trabalho.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE DO ROCIO JOHNSSON
Orientador: VIVIANE DO ROCIO BARBOSA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A CRÍTICA SOCIAL NO ROMANTISMO E NA MÚSICA BRASILEIRA: ESTRATÉGIA PARA 
DESPERTAR NO ALUNO O GOSTO PELA LITERATURA
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: LITERATURA, ENSINO MÉDIO, CRÍTICA SOCIAL
Resumo: O ensino e a aprendizagem da leitura no 2° ano do ensino médio, com ênfase na crítica 
social presente na poesia do século XIX e na música do século XX. O estudo de obras literárias é 
uma exigência curricular, com a finalidade de ampliar o conhecimento sobre a literatura de Língua 
Portuguesa, mas, a realidade descrita nessas obras é, quase sempre, muito distante do momento 
atual, gerando desinteresse nos alunos e promovendo o fenômeno do distanciamento em relação 
à leitura. Nesse contexto, como promover a percepção dos alunos do 2° ano do ensino médio 
para a crítica social presente na produção literária do Século XIX e dessa forma despertar seu 
interesse para a Literatura? A prática da leitura precisa ser valorizada e incentivada, pois favorece 
ao desenvolvimento cultural do aluno, o conhecimento sobre a produção literária brasileira, a 
apreensão da correta grafia das palavras, o aprimoramento do vocabulário e a perfeita 
estruturação de textos, indispensáveis para o letramento; e, para tanto, torna-se necessário 
promover a aproximação do aluno com a literatura, por meio de atividades que o aproximem do 
pensamento de jovens autores que fizeram uso da poesia para descrever seus sentimentos, 
apreensões e críticas à sociedade de seu tempo. Despertar o interesse dos alunos do 2º ano do 
ensino médio para a crítica social presente nas obras de Álvares de Azevedo e de Cazuza e 
Renato Russo, ensejando, dessa forma, a atribuição de maior significado às obras literárias e o 
desenvolvimento do gosto pela leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE DO ROCIO JOHNSSON
Orientador: VIVIANE DO ROCIO BARBOSA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CRÍTICA SOCIAL NO ROMANTISMO E NA MÚSICA BRASILEIRA: ESTRATÉGIA PARA 
DESPERTAR NO ALUNO O GOSTO PELA LITERATURA
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Literatura, Ensino Médio, Crítica Social
Resumo: A presente Unidade Didática tem como tema o ensino e a aprendizagem da leitura no 
2° ano do ensino médio, com ênfase na crítica social presente na poesia do século XIX e na 
música do século XX, tendo em vista a necessidade de promover a percepção dos alunos sobre o 
tema e despertar seu interesse para a Literatura. A abordagem se justifica pela importância de 
incentivar a prática da leitura na escola, exercício que promove o desenvolvimento cultural, o 
acesso à produção literária nacional - que é objeto de estudo nesse nível de ensino, além de 
favorecer o letramento. O objetivo desta proposta de ensino é despertar o interesse dos alunos do 
2º ano do ensino médio para a crítica social presente nas obras de Álvares de Azevedo e de 
Cazuza e Renato Russo, ensejando, dessa forma, a atribuição de maior significado às obras 
literárias e o desenvolvimento do gosto pela leitura. A metodologia adotada compreende pesquisa 
de campo para conhecer a dinâmica de ensino da Literatura no nível médio na Escola Estadual do 
Campo José Elias assim como as estratégias utilizadas nesse processo; e pesquisa bibliográfica 
em fontes primárias e secundárias para fundamentar as atividades propostas nesta Produção 
Didático-Pedagógica.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE MARIA SPERANDIO
Orientador: Telma Maciel da Silva - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Portfólio: uma ferramenta de Ensino
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura e escrita
Palavras-chave: letramento, ensino e aprendizagem, portfólio,
Resumo: Este artigo apresenta uma atividade com a ferramenta Portfólio como uma proposta 
pedagógica para aplicação junto aos alunos do Ensino Fundamental II.Trata-se de um material 
elaborado por meio da oportunidade da parceria do Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE/SEED-Pr, com a Instituição de Ensino Superior - Universidade Estadual de Londrina - UEL, 
visando à produção de conhecimentos e mudanças qualitativas na prática escolar da escola 
pública paranaense. Estas atividades lúdicas, sem caráter competitivo, foram aplicadas junto aos 
alunos do ensino fundamental, do Colégio Estadual Marquês de Caravelas de Arapongas - PR, 
que manifestaram satisfação com o uso desta ferramenta como meio de entretenimento, de troca 
de ideias, de atualização, de revisão dos conceitos e de desafios que criam oportunidades de 
compreensão na construção do conhecimento. Por conseguinte, um breve histórico será relatado 
sobre o uso dos Portfólios e as etapas para a elaboração desse material que exigiu a contribuição 
de muitas ideias colhidas nos livros, nas pesquisas, nas leituras e nas riquezas das experiências 
humanas

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE MARIA SPERANDIO
Orientador: Telma Maciel da Silva - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PORTFÓLIO: UMA FERRAMENTA DE ENSINO
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura e Escrita
Palavras-chave: Estratégia de ensino,Portfólio, Competência leitora/escritora
Resumo: Pretende-se com esta Unidade Didática organizar as atividades práticas relacionadas à 
proposta do Projeto de Intervenção Pedagógica cujo objetivo está centrado no uso do Portfólio na 
condição de estratégia de ensino-aprendizagem, poderá contribuir no desenvolvimento da 
competência leitora/escritora de estudantes do Ensino Fundamental II, 6º ano, no Colégio 
Estadual Marquês de Caravelas da cidade de Arapongas. Utilizou-se como sustentação teórica, 
Schnetzeler (1992), Torres (2008), Kleiman (1995) para Competência leitora e escritora e para o 
Portfólio Anastasiou (2012), Raizer (2007), Villas Boas, (2004) dentre outros. A metodologia foi 
respaldada na pesquisa qualitativa, centrada na aplicação do Portfólio, tanto na condição de 
estratégia de ensino aprendizagem, quanto de técnica de pesquisa. Espera-se que, através da 
aplicação da respectiva estratégia no ambiente de sala de aula, os alunos, além de participarem 
ativamente tenham oportunidade de exercitar o desenvolvimento da competência leitora com 
autonomia, realizando uma leitura e escrita competente. Assim, a proposta de utilização do 
Portfólio nas práticas pedagógicas nos faz crer num caminho possível que permitirá aos alunos, 
como também à professor(a), oportunidades de elaborar, aprofundar os saberes das experiências 
escolares.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIS REGINA SIDUOSKI
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: TEXTOS LITERÁRIOS, HISTÓRIA E OUTRAS LINGUAGENS - RESSIGNIFICAÇÃO DO 
ENSINO DE LITERATURA
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: literatura, história, linguagens, interdisciplinaridade
Resumo: Muitos alunos sentem-se desmotivados nas aulas de literatura por não perceberem 
sentido em seu estudo; isso ocorre, muitas vezes, devido ao uso de metodologias inadequadas 
que não levam em conta o contexto em que as obras foram produzidas e a relação dos textos 
literários com a sociedade e a atualidade. Por tais razões, este artigo pretende contribuir com 
pressupostos teórico-metodológicos sobre o ensino de literatura que tornem as aulas mais 
atrativas e significativas para o aluno do Ensino Médio a partir de práticas interdisciplinares e 
dialógicas, como o uso de produções fílmicas e músicas que abordem temas relacionados às 
obras literárias, bem como o auxílio da história para melhor compreensão das mesmas. 
Apresentam-se também os resultados da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
aplicada em oito oficinas em uma turma de 2º ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual Regente 
Feijó, em Ponta Grossa - PR. Espera-se que este estudo contribua de forma significativa para 
melhoria do ensino na Escola Pública e seja fonte de inspiração para a elaboração de outros 
projetos que busquem desenvolver o gosto pela leitura de obras literárias em nossos alunos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIS REGINA SIDUOSKI
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TEXTOS LITERÁRIOS, HISTÓRIA E OUTRAS LINGUAGENS - RESIGNIFICAÇÃO DO 
ENSINO DE LITERATURA
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura, história, cinema, identidade nacional
Resumo: Esta unidade didática surgiu da necessidade de sanar algumas dificuldades 
encontradas por estudantes e professores nas aulas de Literatura do Ensino Médio, nas quais 
muitos alunos sentem-se desmotivados por não perceberem sentido em seu estudo. A carga 
horária reduzida de Língua Portuguesa desfavorece a Literatura, resumindo-se à enumeração de 
autores, obras e escolas literárias de forma descontextualizada, sem conexão com a realidade. 
Pensando nessa problemática, foi elaborado o presente material que pretende contribuir com 
atividades mais atrativas e significativas para o aluno do Ensino Médio, utilizando práticas 
dialógicas como produções fílmicas e músicas relacionadas à obra a ser estudada: Triste fim de 
Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Além disso, são apresentadas relações interdisciplinares 
na análise do livro, as quais auxiliam na compreensão de questões históricas e culturais 
brasileiras. Para tanto, foram considerados os estudos de Terry Eagleton sobre teoria literária, as 
metodologias sugeridas nas Diretrizes Curriculares Estaduais sobre a recepção do leitor, bem 
como os teóricos da pós-modernidade, dentre eles, Stuart Hall, que reflete sobre questões de 
identidade nacional na atualidade. Espera-se que este material sirva de inspiração para outras 
produções e que seja utilizado por professores que buscam despertar nos alunos a paixão pela 
literatura.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELISANDRA DA SILVA
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS PARA ENSINAR O MOVIMENTO LITERÁRIO 
ROMÂNTICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Mídias, Literatura, Multiletramento, Interação,
Resumo: Este artigo é resultado do trabalho final de curso do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) e tem como objeto de estudo o uso das novas tecnologias para ensinar o 
movimento literário "Romantismo", as quais oferecem suporte para a inovação da prática docente 
por meio do emprego das mídias como recursos motivadores ao processo de ensino-
aprendizagem. Enfim, ao final das atividades propostas aos alunos do 2º A ano do ensino médio, 
de um colégio estadual, situado na zona urbana do município de Santa Izabel D"Oeste, 
comprovou-se que aliar o conteúdo literário "Romantismo" com as ferramentas midiáticas, foi uma 
excelente estratégia, pois observou-se que as novas práticas de multiletramentos, que serviram 
de suporte à prática docente, promoveram momentos significativos de aprendizagem com a 
literatura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELISANDRA DA SILVA
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Proposta Pedagógica de Incorporação das Mídias na Abordagem do Movimento Literário 
Romântico na Educação Básica
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Mídias, Literatura, Multiletramento
Resumo: Esta unidade didática centra-se numa proposta pedagógica de incorporação das mídias 
na abordagem do movimento literário romântico na educação básica, Considerando que as novas 
tecnologias oferecem subsídios importantíssimos que podem enriquecer ainda mais a prática 
docente, pensamos em implementar esses recursos a fim de facilitar e motivar o trabalho 
pedagógico e dessa forma, desenvolver as habilidades relacionadas à leitura, oralidade e escrita. 
A implementação da unidade didática se dará durante as aulas de Língua Portuguesa, a qual 
envolverá uma turma do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual Guilherme de Almeida, 
localizado no município de Santa Izabel D"Oeste, perfazendo um total de 32 horas/aulas, sendo 
divididas em 06 aulas semanais, tendo em vista que o estabelecimento trabalha com a 
modalidade de ensino em blocos. A proposta de trabalho apresentada também poderá ser 
aplicada futuramente pelos demais educadores da disciplina, pois ela traz as atividades e explicita 
passo a passo como se dá a aplicação, bem como oferece os links que servem de suporte para a 
pesquisa dos textos que fundamentam o trabalho.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELISANGELES BEATRIS DE PAULA
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Ler, Compreender e Escrever para poder compartilhar com a turma do Sítio do Picapau 
Amarelo
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gêneros Textuais, Leitura, Compreensão
Resumo: A ênfase desta pesquisa está voltada para a proposta de subsidiar técnicas 
diferenciadas para incentivar a leitura e a compreensão por parte dos alunos do sexto ano, para 
que os mesmos pudessem expor suas ideias sem constrangimento e fizessem seus registros 
cada vez mais coerentes e coesos. Vivemos num mundo cercado de mídias virtuais, mas nem por 
isso, deixaremos de lado a leitura e a escrita, visto que, tanto uma quanto a outra são de suma 
importância para a vida de cada um de nós; pois é através dessas que nos tornamos cidadãos 
mais participativos e enfrentamos os obstáculos com maior facilidade. Os pressupostos teóricos 
apresentados por Solé, Colomer, Pennac, entre outros autores, fundamentaram as práticas de 
leitura abordadas nesta pesquisa, a qual consiste em uma metodologia qualitativa, juntamente 
com a Produção Didático-Pedagógica separada por dez oficinas, totalmente independentes uma 
da outra, com um gênero textual diferente do outro em cada uma delas, possibilitando o contato 
com uma variedade maior de gêneros textuais, nas quais motivei os alunos antes, durante e 
depois das atividades propostas, para que os estudantes as desenvolvessem seguindo as 
sugestões apresentadas pela autora Isabel Solé. A proposta de trabalho pode ser adaptada para 
qualquer turma, fazendo as adaptações necessárias; uma vez que a atividade com a leitura 
precisa ser significativa aos alunos, para que os mesmos, compreendam e compartilhem o que 
leem com os demais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELISANGELES BEATRIS DE PAULA
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ler, compreender e escrever para poder compartilhar
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Compreensão, Escrita, Pluralidade Cultural,
Resumo: Tanto a leitura quanto a escrita são de extrema importância aos seres humanos para 
que possam atuar na sociedade, exercendo seus direitos e buscando coisas novas ao longo da 
vida, uma vez que o mundo no qual os alunos estão inseridos, está em constante evolução e os 
mesmos ingressam no sexto ano com dificuldades para interpretarem, compreenderem e 
expressarem a ideia sobre o que leem, tanto oralmente quanto pelo registro. Sendo assim, como 
reduzir as dificuldades de leitura, compreensão e escrita para poder compartilhar, utilizando 
diversos gêneros textuais presentes no Sítio do Picapau Amarelo, para que essa leitura seja 
eficiente na aquisição do conhecimento? Portanto, o presente material tem o propósito de 
propiciar aos alunos momentos de discussão sobre a leitura e sua importância, a fim de 
aprofundar, por meio da leitura de textos, a capacidade do pensamento crítico e a sensibilidade 
estética. Considera-se relevante estudar práticas ou técnicas de leitura, fazendo uso de materiais 
educativos que propiciem uma melhor compreensão do que leem, por meio das estratégias de 
leitura dirigida desenvolveu-se uma unidade temática, que aborda o tema transversal "Pluralidade 
Cultural" para que possam fazer seus registros mais coerentes, pois a leitura e a escrita são 
fundamentais para o aprendizado em todas as disciplinas e áreas. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELISSANDRA ELIZA CALIXTO DUTRA
Orientador: Vera Maria Ramos Pinto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O USO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Gênero textual, Histórias em quadrinhos, Figuras de linguagem,
Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar o relato de uma proposta de 
intervenção pedagógica realizada no Colégio Maria Francisca de Souza, com alunos do 8º ano do 
Ensino Fundamental que participaram do projeto "O Uso das Histórias em Quadrinhos na Aula de 
Língua Portuguesa". A proposta de trabalho apresentada foi baseada no gênero textual HQ, como 
uma alternativa de enriquecer a leitura e aperfeiçoar, por meio do uso da Sequência Didática, as 
práticas de leitura e produção textual, visto que um dos problemas abordados constantemente na 
escola é com relação ao desinteresse dos alunos pela leitura, o que ocasiona dificuldades de 
aprendizagem e baixo desempenho em relação à compreensão dos textos. Diante desta 
realidade, o principal objetivo deste trabalho foi despertar no aluno o prazer pela leitura, 
possibilitando o desenvolvimento de competências de textos que visem torná-lo leitor e produtor 
competente de textos, por meio do gênero HQ, dando enfoque para o estudo das figuras de 
linguagem. Para alcançar os objetivos almejados, foram realizadas atividades de leitura e 
produção textual propostas em uma Unidade Didática, cuja sistematização do trabalho de 
implementação pedagógica aconteceu em forma de Sequência Didática (SD), baseada no modelo 
elaborado por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), cuja finalidade foi propiciar aos alunos 
estratégias que facilitassem o entendimento do gênero textual HQ, levando-se em consideração 
as experiências do educando fora do espaço escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELISSANDRA ELIZA CALIXTO DUTRA
Orientador: Vera Maria Ramos Pinto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Gênero Textual, HQ, Sequência Didática, Leitura,
Resumo: O objetivo dessa produção didático - pedagógica é apresentar proposta de Sequência 
Didática para o trabalho com o gênero textual História em Quadrinhos (HQ), nas aulas de Língua 
Portuguesa, a fim de despertar no aluno o prazer pela leitura, possibilitando o desenvolvimento de 
competências que visem torná-lo leitor e produtor competente de textos. Por meio da linguagem 
verbal e não verbal, pode-se estimular a criatividade e a fantasia e as HQs podem tornar o hábito 
de ler uma maneira prazerosa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIZABETE DE LARA SANTOS HAYAKAWA
Orientador: Willian Andre - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo
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Título: AS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LITERATURA: UM TRABALHO COM 
DIVERSAS ADAPTAÇÕES DE DOM CASMURRO, DE MACHADO DE ASSIS
Tema: As novas tecnologias no ensino de literatura
Palavras-chave: Literatura em Língua Portuguesa, Ensino-aprendizagem, Novas tecnologias,
Resumo: Este trabalho teve por objetivo desenvolver possibilidades de trabalho relacionando o 
processo de ensino e aprendizagem de literatura com as novas mídias disponíveis no contexto 
educacional. Para tanto, partiu de uma série de adaptações do romance Dom Casmurro, de 
Machado de Assis. O trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Altamira do Paraná-EFM, no 
município de Altamira do Paraná, com alunos do 2º ano do Ensino Médio. A pesquisa, de cunho 
qualitativo e interventivo, teve por instrumentos de coleta de dados a observação direta, 
questionários aplicados aos alunos, as atividades desenvolvidas por estes, e diários de anotações 
mantidos tanto pelo professor-pesquisador quanto pelos alunos. Objetivou-se proporcionar o 
estímulo à leitura, e desenvolver a consciência crítica e a visão de mundo dos alunos envolvidos. 
As estratégias de ação apresentadas partiram da utilização de uma série de adaptações do 
romance Dom Casmurro (jogos online, áudio livro, animação, minissérie, quadrinhos), e de 
discussões que visaram a suscitar o posicionamento crítico dos alunos a respeito dessas 
releituras no processo de ensino-aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIZABETE DE LARA SANTOS HAYAKAWA
Orientador: Willian Andre - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LITERATURA: UM TRABALHO COM 
DIVERSAS ADAPTAÇÕES DE DOM CASMURRO, DE MACHADO DE ASSIS
Tema: As novas tecnologias no ensino de literatura
Palavras-chave: Literatura em língua portuguesa, ensino-aprendizagem, novas mídias,
Resumo: Este projeto tem por objetivo desenvolver possibilidades de trabalho relacionando o 
processo de ensino e aprendizagem de literatura com as novas mídias disponíveis no contexto 
educacional. Para tanto, partimos de uma série de adaptações do romance Dom Casmurro, de 
Machado de Assis. O projeto será implementado no Colégio Estadual Altamira do Paraná-EFM, no 
município de Altamira do Paraná, com alunos do 2º ano do Ensino Médio. A pesquisa, de cunho 
qualitativo e interventivo, terá por instrumentos de coleta de dados a observação direta, 
questionários aplicados aos alunos, as atividades desenvolvidas por estes, e diários de anotações 
mantidos tanto pelo professor-pesquisador quanto pelos alunos. Esperamos, com este projeto, 
proporcionar o estímulo à leitura, e desenvolver a consciência crítica e a visão de mundo dos 
alunos envolvidos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIZABETE NOBRE DE AZEVEDO
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, tecnologia, blog, aprendizagem
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Resumo: O desinteresse dos alunos pela leitura é preocupação de muitos educadores, que têm o 
desafio de resgatar e criar estímulos de maneira atrativa e interativa, estabelecendo vínculos 
prazerosos e interessantes para a formação de leitores. Em virtude disso, este artigo tem como 
objetivo desenvolver estratégias com o uso da tecnologia com intuito de compreender de que 
modo ela pode contribuir para o desenvolvimento e incentivo da leitura nos alunos de uma turma 
de 7º ano do Colégio Estadual Eugênio Malanski. A metodologia utilizada foi a criação de um Blog 
e leituras de vários gêneros textuais, como hipertexto, e-mails, poesias, chat, fábulas e contos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIZABETE NOBRE DE AZEVEDO
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, Tecnologia, Aprendizagem
Resumo: O desinteresse dos alunos pela leitura é preocupação de muitos educadores, que têm o 
desafio de resgatar e criar estímulos de maneira atrativa e interativa, estabelecendo vínculos 
prazerosos e interessantes para a formação de leitores. Em virtude disso, esta Unidade Temática, 
tem como objetivo, desenvolver estratégias com o uso da tecnologia com intuito de compreender 
de que modo ela pode contribuir para o desenvolvimento e incentivo da leitura nos alunos de uma 
turma de 7º ano do Colégio Estadual José Elias da Rocha. A metodologia a ser utilizada será a 
criação de um Blog e leituras de vários gêneros textuais, como hipertexto, e-mails, poesias, chat, 
fábulas,e contos. Espera-se que esta forma mais descontraída de aprendizagem, possa despertar 
o interesse e envolvimento dos alunos pela leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EMA REGINA PERTILE
Orientador: Sanimar Busse - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A implicação da linguagem das redes sociais na produção escrita dos alunos do Ensino 
Médio: análise e comparaçã
Tema: Dificuldades de aprendizagem da língua escrita: uso formal e coloquial da linguagem
Palavras-chave: Tecnologia, Linguagem, Escrita,
Resumo: O avanço da tecnologia sobre a sociedade e a escola criou uma realidade complexa e 
dicotômica. A princípio, reconhece-se sua influência sobre o comportamento dos alunos, 
interferindo na construção da sua linguagem, nas relações pessoais e com o conhecimento. A 
situação é mais preocupante com a leitura e a escrita, já que os desafios que o aluno encontra 
para a produção escrita podem estar relacionados à falta de vivência dessas práticas no seu dia a 
dia, e ao domínio restrito do código, da estrutura e das relações desencadeadas pelo uso da 
linguagem. Neste artigo refletimos sobre a proposta de estudar e analisar a linguagem da internet 
e seus usos sociais; comparar a escrita da internet, nas redes sociais, com outros meios de 
comunicação; analisar os diferentes estilos de escrita veiculados nas redes sociais; estudar as 
características da escrita dos alunos que utilizam as redes sociais. Por meio de uma Unidade 
Didática, foram desenvolvidas atividades de análise, pesquisa, leitura, produção escrita, 
elaboração de glossário e socialização dos textos em blogs, para levar os alunos a refletirem 
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sobre os diferentes meios e situações de interação sobre a sociedade. No decorrer e após os 
trabalhos propostos da pesquisa, constatou-se que os alunos do Ensino Médio conseguem 
(re)conhecer os vários tipos de linguagem e, usar adequadamente a língua formal/coloquial nos 
ambientes que comumente frequenta, com a ressalva de que sabem que não existe um padrão 
certo e um errado, o importante é adaptá-lo de acordo com a situação

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EMA REGINA PERTILE
Orientador: Sanimar Busse - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: : A implicação da linguagem das redes sociais na produção escrita dos alunos do Ensino 
Médio: análise e comparação
Tema: Dificuldades de aprendizagem da língua escrita: uso formal e coloquial da linguagem
Palavras-chave: Tecnologia , Linguagem , Escrita
Resumo: O avanço da tecnologia sobre a sociedade e a escola criou uma realidade complexa e 
dicotômica. A princípio, reconhece-se sua influência sobre o comportamento dos alunos, 
interferindo na construção da sua linguagem, nas relações pessoais e com o conhecimento. A 
situação é mais preocupante com a leitura e escrita, já que os desafios que o aluno encontra para 
a produção escrita podem estar relacionados à falta de vivência dessas práticas no seu dia a dia, 
e ao domínio restrito do código, da estrutura e das relações desencadeadas pelo uso da 
linguagem. Esta proposta busca estudar e analisar a linguagem da internet e seus usos sociais; 
comparar a escrita da internet, nas redes sociais, com outros meios de comunicação; analisar os 
diferentes estilos de escrita veiculados nas redes sociais; estudar as características da escrita dos 
alunos que utilizam as redes sociais. Por meio de uma Unidade Didática, serão propostas 
atividades de análise, pesquisa, leitura, produção escrita, elaboração de glossário e socialização 
dos textos em blogs, para levar os alunos a refletirem sobre os diferentes meios e situações de 
interação sobre a sociedade.
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Etapa: Artigo

Título: UMA APRENDIZAGEM REFLEXIVA ATRAVÉS DA LEITURA E CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS
Tema: Conscientização sobre a importância da leitura e contação de histórias para o 
desenvolvimento da prática da oralidade e escrita, como incentivo ao ensino-aprendizagem
Palavras-chave: Leitura, Oralidade e escrita
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo, mostrar a importância do saber ler e contar 
histórias na vida das pessoas. Pretende-se ainda, através dessa prática, resgatar a prática de 
contação de histórias dos os pais e dos pais para os filhos de forma prazerosa e descontraída. 
Ainda, trazer para sala de aula algumas pessoas contadoras de histórias existentes na localidade. 
Poderá, assim, haver prazer em abrir um livro(,) e compartilhar seu conteúdo, tornando-se muito 
importante a compreensão do que se lê, de modo que exista uma valorização do conhecimento. 
Faz-se necessário despertar o gosto de ler para assim poder interagir nas ações sociais de forma 
consciente e ativa dentro do processo político, econômico e cultural do qual se faz parte. Portanto, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unicentro_port_artigo_emilia_gardacho.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unicentro_port_artigo_emilia_gardacho.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_port_pdp_ema_regina_pertile.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_port_pdp_ema_regina_pertile.pdf


pretendemos desse modo, focar o porquê de a leitura e contação de histórias terem papel 
fundamental na formação do cidadão, para que como sujeito, esteja em sintonia com os tipos de 
informações inseridas na sociedade. É verificando a importância da leitura na vida das pessoas 
que se pretende mostrar que, lendo, é possível compreender melhor a realidade que nos cerca. 
Ao mesmo tempo em que, diante do atual contexto social, é fundamental que o sujeito entenda 
texto e contexto ao se deparar com determinados tipos de leitura, de modo a reconhecer as 
contribuições que o hábito da leitura pode trazer, colaborando, para que seja um cidadão ativo, 
participativo, crítico, desinibido, capaz de contribuir para melhorar sua realidade no ambiente 
familiar ou social em que está inserido.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EMILIA GARDACHO
Orientador: Raquel Massinhan Bebici - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: UMA APRENDIZAGEM REFLEXIVA ATRAVÉS DA LEITURA E CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS
Tema: Conscientização sobre a importância da leitura e contação de histórias para o 
desenvolvimento da prática da oralidade e escrita, como incentivo ao ensino-aprendizagem
Palavras-chave: Leitura, oralidade e escrita,
Resumo: O presente trabalho tem como objetivos, mostrar a importância do saber ler e contar 
histórias na vida das pessoas, Pretende-se ainda, através dessa prática, resgatar a prática de 
contação de histórias para os pais e dos pais para os filhos de forma prazerosa e descontraída. 
Ainda, trazer para sala de aula algumas pessoas contadoras de histórias existentes na localidade. 
Poderá, assim, haver prazer em abrir um livro, e compartilhar seu conteúdo. tornando-se muito 
importante a compreensão do quê se lê, de modo que exista uma valorização do conhecimento. 
Faz-se necessário despertar o gosto de ler para assim poder interagir nas ações sociais de forma 
consciente e ativa dentro do processo político, econômico e cultural do qual se faz parte. Portanto, 
pretendemos, desse modo, focar o porquê de a leitura e contação de histórias ter papel 
fundamental na formação do cidadão, para que como sujeito, esteja em sintonia com os tipos de 
informações inseridas na sociedade. É verificando a importância da leitura na vida das pessoas 
que se pretende mostrar que, lendo, é possível compreender melhor a realidade que nos cerca. 
Ao mesmo tempo em que, diante do atual contexto social, é fundamental que o sujeito entenda 
texto e contexto ao se deparar com determinados tipos de leitura, de modo a reconhecer as 
contribuições que o hábito da leitura pode trazer, colaborando, para que seja um cidadão ativo, 
participativo, crítico, desinibido, capaz de contribuir para melhorar sua realidade no ambiente 
familiar ou social em que está inserido.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EMILIA LUJAN
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Estratégias de leitura para melhor compreender os descritores da prova Brasil.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura, estratégias, compreensão, Unidade Didática, Prova Brasil
Resumo: O estudo relata a experiência com o tema "Estratégias de leitura para melhor 
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compreender os descritores da Prova Brasil". A metodologia utilizada para desenvolver o estudo 
foi Unidade Didática, com o objetivo promover atividades de leitura por meio de estratégias de 
ensino elaboradas a partir de objetivos definidos, com intuito de minimizar as dificuldades de 
leitura e compreensão das atividades relacionadas aos descritores da prova Brasil. O público 
alvo30 alunos do 9º Ano A, matutino - Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Jardim Maracanã 
no Município de Toledo - Pr. A Prova Brasil é uma avaliação desenvolvida pelo INEP/MEC, neste 
caso foi enfatizada na área de Língua Portuguesa, objetivando avaliar os descritores e 
dimensionando as habilidades necessárias a leitura e compreensão. Foi enfatizado as diferentes 
estratégias de leitura baseadas em Solé (1998) e Kleimann (1999) que contribuem para a 
efetivação do processo de compreensão no que se refere as informações do texto. Os resultados 
obtidos e a discussão foram realizados a partir do trabalho desenvolvido no GTR - Grupo de 
Trabalho em Rede, os professore cursistas colaboraram com suas experiências sobre o tema e a 
Produção Didática Pedagógica . Os resultados foram apresentados em forma de gráficos, 
selecionados por blocos de habilidades de leitura, indicados pelos descritores da Prova Brasil, 
foram descritos como (I) Atividade Inicial; (M) Média e (F) Atividades Finais. Os resultados indicam 
que durante o desenvolvimento das atividades propostas, verificou-se que os alunos passaram a 
realizar as atividades com maior autonomia e com mais atenção, no tocante a leitura e 
interpretação.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EMILIA LUJAN
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de leitura para melhor compreender os descritores da prova Brasil
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura, Estratégias, Compreensão,
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo trabalhar com estratégias de leitura para uma 
melhor compreensão dos descritores da Prova Brasil, atividades estas que serão desenvolvidas 
com 9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Jardim Maracanã no Município de 
Toledo - Pr. Entender o que lemos é algo muito importante, nós educadores e escola, devemos 
levar os educandos a associar a leitura a atividades úteis e prazerosa a fim de estimular o desejo 
de aproximação com os textos, tendo a leitura como aliada. O ato de ler também é entendido 
como uma das formas mais eficazes de desenvolvimento dos indivíduos. Dessa forma é 
necessário que a Escola resgate o valor da leitura como ato de prazer e requisito para 
emancipação social do indivíduo. Sabe-se também que, do habito de leitura dependem outros 
fatores elos no processo de educação sem a leitura o aluno fica com dificuldade em pesquisar, 
resumir, analisar, criticar, julgar, posicionar-se e resgatar a ideia principal do texto. Por esses 
motivos as estratégias de leitura são essenciais para a compreensão e interpretação de textos e 
neste caso dos descritores da Prova Brasil, fazendo que os alunos consigam melhores resultados 
tanto na avaliação externa como no dia-a-dia.
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Título: CARTA PESSOAL: uma produção textual que sobreviveu ao tempo
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gêneros Discursivos, Carta Pessoal,
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos na implementação 
pedagógica, com intuito de observar como os alunos realizam suas práticas de escrita, em vistas 
à interação social. Nesse sentido, a carta pessoal se mostrou eficaz, visto que se trata de um tipo 
de correspondência que, apesar das inovações dos meios de comunicação, ainda é muito 
utilizada. Ela apresenta estrutura e linguagem simples, proporcionando uma fácil assimilação. 
Esse gênero foi proposto por ser importante para a formação dos alunos, pois envolve situações 
cotidianas de interação verbal, como, por exemplo, o contato com familiares, amigos, namorados. 
O trabalho com a escrita de cartas pessoais fez com que os alunos percebessem a estrutura, os 
elementos linguísticos necessários à sua construção e também sua circulação. O projeto de 
implementação pedagógica foi desenvolvido com os alunos do 7º Ano, no Colégio Estadual Bento 
Mossurunga, na cidade de Umuarama-PR. O esquema metodológico da Sequência Didática, de 
Dolz e Schneuwly (2004) norteou todo o trabalho realizado, permitindo que as dificuldades dos 
alunos fossem diagnosticadas, por meio de uma produção inicial e uma produção final, 
averiguando, assim, o conhecimento dos alunos em relação ao gênero Carta Pessoal. A 
metodologia da Sequência Didática contribuiu para o conhecimento dos elementos da carta 
pessoal e para despertar o interesse dos alunos pelas atividades propostas. O trabalho culminou 
com a produção de uma Carta Pessoal realizada pelos alunos e a troca de correspondência entre 
alunos da mesma turma e de turmas diferentes.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CARTA PESSOAL: uma produção textual que sobreviveu ao tempo
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gêneros Discursivos, Carta Pessoal,
Resumo: A carta pessoal é um tipo de correspondência que, apesar das inovações dos meios de 
comunicação, ainda é muito utilizada em algumas situações de comunicação e apresenta uma 
linguagem simples e de fácil entendimento. Este projeto de intervenção tem por objetivo promover 
ações que favoreçam o desenvolvimento e aprimoramento da escrita junto aos alunos. Esse 
gênero foi proposto por ser importante para a formação dos alunos, pois envolve situações 
cotidianas de interação social. Essa forma de trabalhar faz com que os alunos percebam a 
construção dos enunciados presentes no mundo social. O trabalho será desenvolvido no Colégio 
Estadual Bento Mossurunga, na cidade de Umuarama-PR. O esquema metodológico da 
Sequência Didática, de Dolz e Schneuwly (2009) norteará o trabalho, permitindo que as 
dificuldades dos alunos sejam diagnosticadas, por meio de uma produção inicial e uma produção 
final, averiguando, assim, o conhecimento dos alunos em relação ao gênero Carta Pessoal. O 
trabalho culminará com a produção de uma Carta Pessoal realizada pelo aluno e a troca de 
correspondência entre alunos da mesma turma e de turmas diferentes.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-paranavai_port_pdp_erenice_bezerra_dos_santos.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-paranavai_port_artigo_erenice_bezerra_dos_santos.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ESTER PRAISLER PEREIRA
Orientador: MARIA ILZA ZIRONDI - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Uma Sequência Didática do Gênero Fábula com Foco na Leitura
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Gênero Textual Fábula, Sequência Didática, Leitura,
Resumo: Este artigo corresponde à finalização da formação continuada realizada no Programa 
de Desenvolvimento Educacional - PDE/SEED. Devido às dificuldades detectadas no cotidiano da 
escola pública em relação à leitura é que surgiu a iniciativa de se trabalhar o Gênero Fábula com 
foco na Leitura. De acordo com avaliações nacionais e internacionais - como SAEB, Prova Brasil, 
PISA e outras - a leitura apresenta-se como aspecto critico no cenário nacional e, por isso, a 
necessidade de uma atenção especial nos contextos escolares. Para que a leitura seja usada e 
compreendida em diferentes contextos é necessária a compreensão das esferas discursivas em 
que os gêneros são produzidos e circulam, assim como, o reconhecimento das intenções e dos 
interlocutores em cada discurso. Tendo em vista o desenvolvimento de capacidades leitoras, todo 
trabalho foi realizado com base na proposta de Sequência Didática (DOLZ, NOVERRAZ 
e.SCHNEUWLY, 2004) com intuito de trabalhar estratégias de leitura para alunos dos 6º Anos do 
Ensino Fundamental, por meio do gênero textual Fábula. Para realizar essa Sequência Didática, 
partimos da noção de gêneros do discurso (BAKHTIN, 1979), dos aspectos concernentes à 
aprendizagem e ao desenvolvimento da linguagem (VIGOTSKI, 1993) e da análise das 
características inerentes ao gênero, como a análise dos contextos históricos, de produção e 
circulação do texto, o plano textual global e arquitetura interna dos textos. Os resultados a partir 
desse trabalho demonstraram satisfatório, pois pode-se constatar que a leitura, sob diferentes 
estratégias e textos, promoveu avanços significativos da primeira produção (formativa) para a 
produção final do gênero.
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Título: Uma Sequência Didática do Gênero Fábula com Foco na Leitura.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Gênero Textual Fábula, Sequência Didática,
Resumo: A leitura se faz presente em nosso dia-a-dia desde muito cedo. Começamos a observar 
e a compreender o mundo à nossa volta, aprendendo os significados e os deciframos de acordo 
com nossas necessidades e no desejo de sempre aprender mais. Para que a leitura seja usada e 
compreendida em diferentes contextos é necessário que se entenda as esferas discursivas em 
que os gêneros são produzidos e circulam e também reconhecer as intenções e os interlocutores 
de cada discurso. Tendo em vista o desenvolvimento de capacidades de leitura, neste trabalho, 
objetivamos elaborar uma Sequência Didática (DOLZ, NOVERRAZ e.SCHNEUWLY, 2004) com 
intuito de incentivar e estimular a leitura para alunos dos 6º Anos do Ensino Fundamental, por 
meio do gênero textual Fábula. Para realizar essa Sequência Didática, partiremos da noção de 
gêneros do discurso (BAKHTIN, 1979), dos aspectos concernentes à aprendizagem e ao 
desenvolvimento da linguagem (VIGOTSKI, 1993) e da análise das características inerentes ao 
gênero, como a análise dos contextos históricos, de produção e circulação do texto, o plano 
textual global e arquitetura interna dos textos. A Fábula é um gênero literário muito interessante e 
motivador, dessa forma, faz-se relevante seu trabalho no contexto escolar.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EUNICE APARECIDA DE SOUZA BECKER
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O letramento literário através das poesias de Vinicius de Moraes
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura, letramento, poesia, função social, literatura
Resumo: Percebemos que a utilização da literatura infantil nos meios escolares tem acontecido 
de forma equivocada, pois ela não serve de pretexto para ensinar conteúdos didáticos, e sim 
representar a arte manifestando no aluno a capacidade de identificar-se com o mundo literário. No 
entanto ressaltamos a importância de trabalhar com a poesia em sala de aula, compreendendo 
todo seu significado, envolvendo sentimento, emoção e lembrando que a poesia tem função 
social, caráter humanizador e ético sendo até mesmo capaz de mudar o mundo. Por isso 
trabalhar poesia com crianças é estabelecer um vínculo entre brincar e escrever privilegiando o 
lado lúdico. A poesia deveria estar presente no dia a dia de todas as pessoas, pois essa 
linguagem torna-se cada vez mais necessária a vivência humana, sendo uma das mais 
representativas formas de arte. Deseja-se então com este projeto de intervenção pedagógica 
instigar os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, alunos estes que demonstram pouco 
apreço em relação à obra literária e principalmente à poesia, devido a vários fatores sociais, 
culturais e até mesmo de alfabetização, por isso a necessidade de uma reconstrução do trabalho 
com a literatura que os conduzirá a ler e encantar-se com a magia das poesias: O peru, As 
borboletas e A foca de Vinícius de Moraes.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EUNICE APARECIDA DE SOUZA BECKER
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O letramento literário através das poesias de Vinicius de Moraes
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura, letramento, poesia, função social, literatura
Resumo: Percebemos que a utilização da literatura infantil nos meios escolares tem acontecido 
de forma equivocada, pois ela não serve de pretexto para ensinar conteúdos didáticos, e sim 
representar a arte manifestando no aluno a capacidade de identificar-se com o mundo literário. No 
entanto ressaltamos a importância de trabalhar com a poesia em sala de aula, compreendendo 
todo seu significado, envolvendo sentimento, emoção e lembrando que a poesia tem função 
social, caráter humanizador e ético sendo até mesmo capaz de mudar o mundo. Por isso 
trabalhar poesia com crianças é estabelecer um vínculo entre brincar e escrever privilegiando o 
lado lúdico. A poesia deveria estar presente no dia a dia de todas as pessoas, pois essa 
linguagem torna-se cada vez mais necessária a vivência humana, sendo uma das mais 
representativas formas de arte. Deseja-se então com este projeto de intervenção pedagógica 
instigar os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, alunos estes que demonstram pouco 
apreço em relação à obra literária e principalmente à poesia, devido a vários fatores sociais, 
culturais e até mesmo de alfabetização, por isso a necessidade de uma reconstrução do trabalho 
com a literatura que os conduzirá a ler e encantar-se com a magia das poesias: O peru, As 
borboletas e A foca de Vinícius de Moraes.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EUNICE FUHRMANN
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Mídia e drogas. Uma discussão voltada para a leitura e interpretação de textos
Tema: Tecnologia e suas linguagens
Palavras-chave: Tecnologia, mídia e drogas
Resumo: Nossos alunos fazem parte de uma geração chamados nativos digitais, usam e abusam 
da tecnologia dentro e fora da escola, nunca leram e escreveram tanto como estão fazendo 
agora,no entanto, falta-lhes aliar à tecnologia , a informação e o conhecimento que julgamos 
necessários à formação acadêmica.Desta forma, abordar o tema drogas, problema presente na 
maioria das escolas, é fundamental para que se fale no assunto e se busque estratégias para 
contra-argumentar com os clichês já estabelecidos pelos consumidores de substâncias 
prejudiciais à saúde , à família e à sociedade.Usar músicas e as ferramentas da informática são 
aliados indispensáveis para se tratar de um tema com tamanha seriedade como as drogas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EUNICE FUHRMANN
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Mídia e drogas. Uma discussão voltada para a leitura e interpretação de textos
Tema: Tecnologia e suas linguagens
Palavras-chave: Tecnologia, mídia e drogas
Resumo: Nossos alunos fazem parte de uma geração chamados nativos digitais, usam e abusam 
da tecnologia dentro e fora da escola, nunca leram e escreveram tanto como estão fazendo 
agora,no entanto, falta-lhes aliar à tecnologia , a informação e o conhecimento que julgamos 
necessários à formação acadêmica.Desta forma, abordar o tema drogas, problema presente na 
maioria das escolas, é fundamental para que se fale no assunto e se busque estratégias para 
contra-argumentar com os clichês já estabelecidos pelos consumidores de substâncias 
prejudiciais à saúde , à família e à sociedade.Usar músicas e as ferramentas da informática são 
aliados indispensáveis para se tratar de um tema com tamanha seriedade como as drogas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EUNICE SCREPKA POHLODE
Orientador: VIVIANE SCHIER MARTINS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Produção de Sentidos: Gênero textual Carta de Leitor em foco
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Carta, Produção: Sentidos, Gênero Textual,
Resumo: Este artigo resultou do trabalho de implementação intitulado "Produção de Sentidos: 
Carta do Leitor em foco", que teve por objetivos desenvolver habilidades de leitura de alunos do 
9º ano do Colégio Estadual Padre José Orestes Preima a partir do gênero carta do leitor, bem 
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como promover reflexões, em sala de aula, sobre o processo de construção de inferências, a 
partir da leitura cartas. Buscando respostas frente ao desafio de ampliar o conhecimento dos 
alunos a partir da carta de leitor, investigamos em que medida o gênero textual supracitado 
contribui para dinamizar as aulas, a fim de compreender o professor pode fazer para instigar o 
interesse dos alunos pela leitura. Entre os objetivos atingidos, observamos que, a partir do 
presente projeto, os alunos passaram a demonstrar interesse por outros gêneros textuais, além 
de a turma ter manifestado ao longo das aulas, maior interesse pela biblioteca da escola, levando 
a um aumento do número de empréstimos de livros e de visitas à biblioteca. Essa experiência 
evidenciou que é possível trabalhar o gênero carta do leitor de forma dinâmica, ampliando o 
conhecimento dos alunos a partir de suas leituras, uma vez que a revista pode ser explorada em 
diversas atividades, e para instigar o conhecimento é preciso mobilizar os alunos para atitudes de 
responsivas frente às interações que se desenvolvem em sala de aula.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EUNICE SCREPKA POHLODE
Orientador: VIVIANE SCHIER MARTINS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Produção de Sentido: O Gênero Textual Carta de Leitor em Foco
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Carta, Galileu
Resumo: O presente trabalho tem por título "O gênero textual carta do leitor em foco", e, por 
tema, "Ensino e Aprendizagem de leitura". O objetivo geral é desenvolver as habilidades de leitura 
dos alunos do 9º ano do Ensino fundamental do Colégio a partir da leitura e produção de carta do 
leitor. Assim sendo, este trabalho se justifica pelas observações por mim realizadas e as 
constatações de que nem todos os alunos leem com motivação, e as leituras parecem ser 
superficiais comprometendo o aprendizado, na medida em que os alunos trocam a leitura por 
outras atividades de lazer que envolva a tecnologia como os celulares com seus variados 
aplicativos. Este estudo será desenvolvido no Colégio Estadual Padre José Orestes Preima, 
Ensino Fundamental e Médio do NRE: Irati - Pr, no município de Prudentópolis. O trabalho se 
alicerça nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e no Projeto Político Pedagógico do 
Colégio, bem como nas regras do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 
Paraná. Pretende responder três importantes questões como: Quais são as possibilidades de 
ampliar o conhecimento dos alunos a partir da leitura e produção de carta de leitor no 9º ano do 
Colégio Estadual Padre José Orestes Preima? Em que medida a Revista Galileu pode contribuir 
para dinamizar as aulas? O que fazer para instigar a busca do conhecimento e produção nas 
salas de aula? Para a realização dessa investigação, utiliza-se como metodologia básica a 
pesquisa-ação, pois, exige o envolvimento ativo do pesquisador e a ação das pessoas ou grupos 
envolvidos no problema

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FABIANA LECHETA
Orientador: Margareth de Souza Freitas Thomopoulos - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Contribuições do gênero crônica para o aprimoramento das estratégias de leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
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Palavras-chave: Leitura, escrita, crônica, sequência didática,
Resumo: O presente artigo é fruto de uma pesquisa-ação desenvolvida por meio do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), 
em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O projeto de 
intervenção na escola, que engendrou a pesquisa, situa-se na área dos estudos linguísticos, mais 
especificamente na seara da Leitura e Produção de Textos, e foi aplicada a duas turmas do oitavo 
ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Joaquim de Oliveira Franco, situado no 
município de Mandirituba - PR. Com o objetivo de despertar nos alunos o gosto pela leitura e 
contribuir para a melhoria de sua produção textual, buscou-se adequar o trabalho com a leitura ao 
universo escolar e ao contexto sociocultural dos alunos, de modo a que as atividades envolvendo 
essa habilidade fossem prazerosas e significativas para eles. Optou-se pela exploração do gênero 
crônica por ser este composto a partir da observação de fatos do cotidiano e por se relacionar 
diretamente com questões sociais, comportamentais e sentimentais. Por meio de uma sequência 
didática, foram desenvolvidas treze atividades, que envolveram o conhecimento prévio dos 
alunos, a leitura de crônicas para a apropriação da estrutura composicional do gênero e a 
produção escrita. O resultado encontrado com a aplicação do projeto foi satisfatório, pois 
constatou-se que as crônicas podem se constituir num importante caminho para o contato inicial e 
para o desenvolvimento e aprimoramento da leitura na escola e consequentemente, diminuir as 
distâncias entre o aluno e a prática da leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FABIANA LECHETA
Orientador: Margareth de Souza Freitas Thomopoulos - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contribuições do gênero crônica para o aprimoramento das estratégias de leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: gêneros textuais, estratégias de leitura, crônicas, sociedade,
Resumo: A aprendizagem da leitura é essencial para a inserção social do indivíduo no seu 
contexto socioeconômico e cultural e para a formação da cidadania. O indivíduo que não tem as 
habilidades de leitura está fadado ao fracasso escolar, tem sua comunicação limitada e é excluído 
de várias situações sociais que requerem esse domínio. A presente produção didática visa 
contribuir para minimizar os problemas que os alunos têm de interpretar e compreender, 
ampliando seus conhecimentos de linguagem e suas possibilidades de participação social. O 
trabalho se dará por meio da abordagem do gênero crônica, a partir de uma sequência didática, 
que objetiva explorar as estratégias de leitura. O gênero foi escolhido por tomar acontecimentos 
do quotidiano, dando-lhes perspectiva e transformando-os em fatos singulares a partir da 
subjetividade do autor, que pode, inclusive, dar a eles um tratamento humorístico. Acredita-se que 
essas características podem contribuir para despertar o interesse dos alunos pela leitura, 
motivando-os a se aproximarem desse rico universo, transformando-os, assim, em leitores em 
potencial, mais críticos, reflexivos, questionadores e atuantes na sociedade. gêneros textuais; 
estratégias de leitura, crônicas; sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FABIANE RIBEIRO DAS CHAGAS
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Artigo
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Título: A crônica, o hipertexto e o blog como incentivadores da leitura e da escrita em sala de aula
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Educação, Tecnologia e Leitura
Resumo: Este trabalho pretende estimular através da crônica e do hipertexto o interesse dos 
alunos pela leitura e escrita em sala de aula, promovendo a interação da turma através da criação 
de um blog. Pois, atualmente, a tecnologia está presente em praticamente todos os setores da 
sociedade. E a escola não pode ficar alheia a essas mudanças, é necessário repensar nossa 
prática docente para tornar nossas aulas mais atuais e dinâmicas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FABIANE RIBEIRO DAS CHAGAS
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A crônica, o hipertexto e o blog como incentivadores da leitura e da escrita em sala de aula
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura, escrita, tecnologia
Resumo: O presente caderno pedagógico pretende estimular através da crônica e do hipertexto o 
interesse dos alunos pela leitura e escrita em sala de aula, promovendo a interação da turma 
através da criação de um blog. Está organizado em unidades, que serão trabalhadas como 
oficinas pedagógicas. Atualmente a tecnologia está em todos os setores e na escola não pode ser 
diferente, devemos utilizá-la para tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas, despertando o 
interesse dos alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FANI CLEOPATRA MELISINAS CITRON
Orientador: GERSONITA ELPIDIO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: A CONTRIBUIÇÃO DA LEITURA NO ENSINO MÉDIO: A FORMAÇÃO DO LEITOR 
ATRAVÉS DO GÊNERO CONTO - MARINA COLASANTI
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Gênero Textual, Conto,
Resumo: Tendo em vista uma das problemáticas latentes no contexto escolar: a difícil 
receptividade dos alunos com os textos literários, o presente trabalho tem como objetivo promover 
questões para reflexão e debate, que possam auxiliar na formação de leitores comprometidos 
com o gênero Conto, mais propriamente, contos de Marina Colasanti. Inseridos numa Sequência 
Didática, a metodologia consistiu em uma revisão bibliográfica pertinente ao assunto aliada a uma 
intervenção junto aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Malba Tahan 
da cidade de Altônia/PR, subsidiada pelos pressupostos teóricos de Bakhtin, Bosi, Colasanti, 
Geraldi, Marcuschi, Diretrizes Curriculares da Educação Básica, entre outros. Aponta também o 
desenvolvimento de um trabalho pedagógico que proporcionou desde o contato inicial com o 
gênero até a produção final, de forma organizada e sistematizada, dentro de um contexto 
significativo, observando alguns fatores essenciais da narrativa e da construção textual. Através 
desta pesquisa foi possível concluir que os alunos apresentam dificuldades no momento que se 
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relaciona com textos complexos, envolvendo a linguagem conotativa, porém, esses fatores vão se 
amenizando no momento em que se trabalha o texto dentro de uma dinâmica mais acentuada, 
com estratégias significativas e com atendimento individual no momento de sanar essas dúvidas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FANI CLEOPATRA MELISINAS CITRON
Orientador: GERSONITA ELPIDIO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CONTRIBUIÇÃO DA LEITURA NO ENSINO MÉDIO:A FORMAÇÃO DO LEITOR 
ATRAVÉS DO GÊNERO CONTO - MARINA COLASANTI
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Gênero Textual, Conto
Resumo: O presente trabalho visa contribuir com estratégias pedagógicas em forma de 
Sequência Didática, no que se refere ao desenvolvimento de atividades com gêneros textuais, 
tendo como enfoque os contos de Marina Colasanti, escritora contemporânea. Ao proporcionar 
reflexões e debates, alicerçados pelos pressupostos teóricos de Bakhtin, Bosi, Colasanti e 
Marcuschi entre outros, espera-se oferecer o contato inicial com o gênero até a sua produção 
final, de maneira organizada e sistematizada, dentro de um contexto significativo, observando 
alguns fatores essenciais da narrativa e da construção textual.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FATIMA ARRUDA DE ALMEIDA
Orientador: Monica Luiza Socio Fernandes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Histórias em Quadrinhos: Uma proposta para a formação do aluno leitor
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura, Histórias em Quadrinhos, Método Recepcional,
Resumo: Este artigo aborda os resultados e as discussões da prática pedagógica desenvolvida 
no Colégio Estadual São Judas Tadeu- EFM, município de Quinta do Sol, no ano de 2015, tendo 
como público alvo alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. A proposta está amparada nos 
pressupostos teórico - metodológicos do Método Recepcional BORDINI & AGUIAR (1993), 
oriundo da Estética da Recepção JAUSS (1994) e nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica 
de 2008, visando contribuir para uma compreensão crítica da literatura por meio do gênero 
Histórias em Quadrinhos. Na implementação foram desenvolvidas atividades a partir das etapas 
do Método Recepcional: Determinação do horizonte de expectativas; Atendimento do horizonte de 
expectativas; Ruptura do horizonte de expectativas; Questionamento do horizonte de expectativas 
e Ampliação do horizonte de expectativas. Os resultados apontam que a intervenção pedagógica 
foi bem-sucedida, pois ao final os alunos demonstraram uma efetiva melhoria no interesse pela 
leitura e isto refletiu-se em toda escola. Muitos funcionários, professores e alunos procuraram o 
livro O Pequeno Príncipe para ler.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FATIMA ARRUDA DE ALMEIDA
Orientador: Monica Luiza Socio Fernandes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Histórias em Quadrinhos: Uma proposta para a formação do aluno leitor
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura, Histórias em Quadrinhos, Método Recepcional
Resumo: O Material Didático será desenvolvido no Colégio Estadual São Judas Tadeu- EFM, 
município de Quinta do Sol, no ano de 2015, tendo como público alvo alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental. Sua finalidade é apresentar atividades para o desenvolvimento de uma prática 
pedagógica utilizando-se do método recepcional, decorrente da teoria da Estética da Recepção, 
visando contribuir para uma compreensão crítica da literatura por meio do gênero Histórias em 
Quadrinhos. Para a implementação propomos as seguintes atividades a partir das etapas do 
método recepcional: Determinação do horizonte de expectativas: questionamento sobre as 
Histórias em Quadrinhos e adaptações de histórias clássicas; questionário a fim de descobrir o 
gosto ou preferência dos alunos sobre gibis e do conhecimento de obras clássicas, tanto nas 
Histórias em Quadrinhos quanto na versão original. Atendimento do horizonte de expectativas: 
Leitura de várias histórias em quadrinhos. Ruptura do horizonte de expectativas: Leitura dos livros 
"O pequeno príncipe", em quadrinhos e "O pequeno príncipe", versão original. Questionamento do 
horizonte de expectativas: Reflexão sobre as semelhanças e diferenças em relação ao livro "O 
pequeno príncipe" versão original e sua adaptação em quadrinhos. Ampliação do horizonte de 
expectativas: Trabalho com o filme "O pequeno príncipe" e as imagens do livro e produção de 
uma história em quadrinhos com um dos temas do livro: Amizade. Todo o material elaborado e os 
resultados obtidos serão organizados e apresentados posteriormente na forma de um artigo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FATIMA MARIA MENINO
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: LITERATURA COMO UMA VIA PRAZEROSA DE LEITURA E ESCRITA NO ENSINO 
MÉDIO:desafios e estratégias
Tema: Literatura e escola:concepções e prática
Palavras-chave: Leitura dos Clássicos, Escrita, Tecnologia, Linguagens
Resumo: Este artigo reflete o resultado e o processo de nosso estudo, pesquisa e intervenção na 
escola que objetivou a retomada do processo de ensino e aprendizagem de nossos alunos 
oferecendo-lhes oportunidade para desenvolver trabalhos que se ocupassem em resolver a 
questão da leitura buscando formas de interação e novas estratégias de orientações para a leitura 
e escrita. Assim durante o desenvolvimento do projeto que faz parte do Programa de 
Desenvolvimento da Educação/ PDE optamos pela discussão de questões e temas fundamentais 
voltados a leitura e escrita, que deverão ser aprofundados discutidos e reconstruídos pela 
professora e seus alunos, com auxilio das leituras dos livros de clássicos brasileiros, dado que, 
este tema é de grande relevância para avançar tanto de modo teórico, quanto no que concerne a 
compreensão da leitura, necessária a todos. A metodologia empregada para a realização do 
projeto foi a da ação participativa, que nos levou a atingir os objetivos e nos facultou melhor 
observar as atividades realizadas pelos alunos, bem como avaliar as suas capacidades para o 
aprendizado e para a participação colaborativa nas atividades de leitura e escrita.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FATIMA MARIA MENINO
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LITERATURA COMO UMA VIA PRAZEROSA DE LEITURA E ESCRITA NO ENSINO 
MÉDIO: desafios e estratégias
Tema: : Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura, clássicos da literatura, escrita, redes sociais
Resumo: A unidade didática busca vencer o desafio de levar nossos alunos a ler clássicos 
brasileiros utilizando a Tecnologia de comunicação Digital como ferramenta complementar, tendo 
em vista que se diz que os jovens não gostam de ler pois é sempre um desafio que exige 
dedicação. Por que não associá-lo a TCD e as redes sociais, sendo que estas são de domínio e 
interação entre os jovens. As atividades da unidade objetiva aos alunos do ensino médio a leitura 
dos clássicos nacionais de modo prazeroso e interessante usando estratégias atrativas para que 
o gosto de ler faça parte do cotidiano de nossos estudantes, entendendo que por meio da leitura 
ampliem seus conhecimentos. As estratégias serão aplicadas em trabalhos coletivos, de interação 
a partir da leitura de nossos clássicos nacionais agregando às leituras, situações de ensino 
aprendizagem com o auxilio da tecnologia e das redes sociais, criando blogs e páginas web como 
ferramentas auxiliares do processo de leitura e escrita aproveitando o fato de que nossos 
educandos possuem habilidade e competência quanto a utilização da tecnologia. Também 
faremos atividades no laboratório de informática, como produção de vídeos, divulgação, em redes 
sociais, compartilhando trabalhos, e, conhecendo os clássicos disponíveis online. Faremos 
igualmente exposição de trabalhos, e apresentação dos mesmos durante a "Feira do 
conhecimento", um espaço destinado aos alunos, para apresentação de seus trabalhos em nosso 
colégio.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FERNANDA SANTOS DE SOUZA
Orientador: Daniela Zimmermann Machado - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Você lê o que canta?
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Resultados, Relevância
Resumo: O presente artigo tem como propósito apresentar atividades pensadas e os resultados 
obtidos através do Projeto de Intervenção Pedagógica, Unidade Didática, Implementação do 
Projeto na escola e GTR. O artigo visa apresentar os resultados obtidos no projeto idealizado 
"Você lê o que canta"?, bem como sua relevância dentro das escolas dos professores que 
aprovarem a ideia proposta.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FERNANDA SANTOS DE SOUZA
Orientador: Daniela Zimmermann Machado - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Você lê o que canta?
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leiura, Música, Prática
Resumo: A Unidade Didática "Você lê o que canta?", material complementar do projeto PDE - 
turma 2014 - tem como proposta apresentar atividades que proporcionem ao educando a 
oportunidade de ter acesso a novas leituras a partir das letras de músicas trabalhadas, bem como 
ter condições de realizar produções escritas após terem acesso aos assuntos tratados nas mais 
diversas letras de músicas. As atividades procurarão também impulsionar o aluno a buscar novas 
leituras a partir da prática que o projeto proporcionará. As práticas são simples, aplicáveis e 
pensadas para tornar a participação do aluno efetiva, tornando desta maneira, o resultado 
satisfatório.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FRANCISCA DE ANDRADE
Orientador: LUIZ ANTONIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: ENTRE O VERBAL E O VISUAL: UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA COM OS GÊNEROS 
TEXTUAIS CHARGE E CARTOON EM SALA DE AULA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: : Lingua Portuguesa, Leitura, Charge, Cartoon
Resumo: Debates, discussões e reflexões tendo como alvo a carência da educação brasileira 
têm sido constantes. Elas se aprofundam quando o foco recai sobre a questão da leitura e escrita, 
o que tem trazido à tona alternativas e metodologias com o objetivo de delinear estratégias 
inovadoras, capazes de contribuir para a melhoria da qualidade desse ensino. Na esteira de tais 
reflexões e em cumprimento a um dos requisitos para a conclusão do PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional, idealizou-se o Projeto de Intervenção Pedagógica "Entre o verbal 
e o visual: uma experiência de leitura com os gêneros textuais charge e cartoon em sala de aula, 
implementado no ano de 2015, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Luiz Setti, situado em Jacarezinho - PR, cujos resultados são relatados nesse artigo que, 
partindo do pressuposto de que um dos objetivos principais do ensino de Língua portuguesa é 
formar leitores proficientes e críticos, para tal fim, optou por explorar as possibilidades de uma 
experiência com leitura de charges e cartoons veiculadas em veículos diversificados, mediada por 
uma perspectiva sócio-interacionista e fundamentados em teorias linguísticas e discursivas. 
Confirmou-se o pressuposto inicial que o trabalho com os gêneros textuais charge e cartoon 
configuram-se instrumentos pedagógicos promissores para desenvolver o interesse do aluno para 
a leitura e aprimoramento de suas habilidades de leitura e escrita. Ao contribuírem para a 
formação do senso crítico do aluno ampliam seu universo leitor possibilitando maior compreensão 
do mundo em que vive. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FRANCISCA DE ANDRADE
Orientador: LUIZ ANTONIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Entre o verbal e o visual: uma experiência de leitura com os gêneros textuais charge e 
cartoon em sala de aula
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Lingua Portuguesa, Leitura, Charges, Cartoons
Resumo: Sendo um dos objetivos principais do ensino de Língua Portuguesa formar bons 
leitores, esta produção explora o potencial oferecido pelo gênero charge e cartoon como 
alternativa para a prática leitora em sala de aula. Esses gêneros textuais são aqui considerados 
promissores para a melhoria da qualidade das aulas e uma prática leitora capaz de vialibilizar 
uma aprendizagem significativa, visto oportunizar o desenvolvimento do senso crítico, o que 
contribui para ampliar seu universo leitor e, consequentemente, sua leitura de mundo. Nesse 
sentido, explora-se as possibilidades de uma experiência pedagógica com leitura das charges e 
cartoons extraídos de veículos de comunicação diversificados como, mídia eletrônica, jornais, 
revistas, etc, mediadas pela perspectiva sócio-interacionista, fundamentada em teorias 
linguísticas e discursivas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FRANCISCA MASSARANDUBA DE FREITAS SOUSA
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: A CONSCIÊNCIA NEGRA PELA ARTE: UMA LEITURA INTERTEXTUAL DO NEGRO NA 
LITERATURA E A (DE) FORMAÇÃO DAS RAÍZES DE UMA CIVILIZAÇÃO
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Consciência, Alteridade,
Resumo: A temática que explora a consciência negra pela arte: uma leitura intertextual do negro 
na literatura e a (de) formação das raízes de uma civilização, objetiva propiciar por meio do 
Método Recepcional uma leitura intertextual e reflexiva sobre a presença do negro na cultura 
brasileira; uma vez que a leitura reflexiva é fundamental para a compreensão do mundo e para a 
construção do indivíduo enquanto cidadão. A metodologia da pesquisa é qualitativa porque visa 
alcançar o desenvolvimento dos alunos de forma gradativa e processual. Os sujeitos escolhidos 
foram os alunos do 2º ano do Ensino Médio Noturno. Os instrumentos de coleta de dados foram 
questionários de coleta de dados, entrevistas, diários dos alunos, etc. É importante propiciar por 
meio do referido método uma leitura intertextual e reflexiva sobre a presença do negro na 
identidade cultural do Brasil a partir de discussões sobre a História que refletem a presença do 
negro no cotidiano brasileiro, devido à necessidade de refletir a respeito do preconceito racial 
velado existente de forma geral, viabilizando leituras relacionadas à consciência negra e a luta 
dos negros no contexto social que se apresenta e debater sobre a importância da leitura como 
forma de superação às intolerâncias aprofundando o conceito de interdisciplinaridade. Este 
trabalho contribui com o desenvolvimento escolar do aluno na proficiência de leitura, com a 
minimização a intolerância ao outro que é diferente e nas atitudes de relacionamento e 
comportamento, na qual os alunos passaram a compreender os limites transigentes das 
diferenças étnico-raciais.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FRANCISCA MASSARANDUBA DE FREITAS SOUSA
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CONSCIÊNCIA NEGRA PELA ARTE: UMA LEITURA INTERTEXTUAL DO NEGRO NA 
LITERATURA E A FORMAÇÃO DAS RAÍZES DE UMA CIVILIZAÇÃO
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, consciência, Alteridade,
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica na escola tem como objetivo propiciar por meio 
do Método Recepcional uma leitura intertextual e reflexiva sobre a presença do negro em nossa 
cultura; uma vez que a leitura reflexiva é fundamental para a compreensão do mundo e para a 
construção do indivíduo enquanto cidadão. A metodologia da pesquisa é qualitativa porque visa 
alcançar o desenvolvimento dos alunos de forma gradativa e processual. Os sujeitos escolhidos 
serão os alunos do 2º ano do Ensino Médio Noturno. Os instrumentos de coleta de dados serão 
questionários, entrevistas, diário dos alunos, etc. Nota-se a importância de propiciar por meio do 
referido Método, uma leitura intertextual e reflexiva sobre a presença do negro em nossa cultura a 
partir de discussões sobre a História do Negro no Brasil, devido a necessidade de refletir a 
respeito do preconceito racial velado existente de forma geral, viabilizando leituras relacionadas à 
consciência negra e a luta dos negros no contexto social que se apresenta e debater sobre a 
importância da leitura como forma de superação às intolerâncias aprofundando o conceito de 
intertextualidade. Acredita-se que o projeto possa contribuir para melhorar a proficiência de leitura 
além de minimizar a intolerância ao outro que é diferente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GEANE MARIA DE MOURA JORGE SECATTO
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Despertando a sensibilidade pela música como instrumento de linguagem
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Poesia, Música, Sensibilidade
Resumo: O projeto Despertando a sensibilidade pela música como instrumento de linguagem 
surgiu diante das dificuldades percebidas em sala de aula, com relação à interpretação e 
produção de texto. Foi um trabalho foi realizado através de intervenção pedagógica e do Grupo de 
Trabalho em Rede, no qual busquei levar para a sala de aula atividades diversificadas que 
estimulassem e motivassem os alunos tornando o processo de ensino de ensino-aprendizagem 
mais prazeroso. O projeto foi desenvolvido em duas etapas, a primeira através da aplicação de 
Unidade Didática na qual trabalhamos alguns poetas brasileiros, algumas poesias, músicas, 
vídeos, filme, um colóquio musical e criação de um livro intitulado "Sensibilidade". A segunda 
etapa foi a tutoria do Grupo de Trabalho em Rede - GTR 2015, com professores da Rede 
Estadual de Ensino, através do Portal Dia a dia educação. Todo o trabalho desenvolvido buscou 
promover a valorização do processo de ensino-aprendizagem e de fornecer subsídios teóricos-
metodológicos para aperfeiçoamento e reflexão sobre a prática pedagógica objetivando o 
aperfeiçoamento do professor.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GEANE MARIA DE MOURA JORGE SECATTO
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Despertando a sensibilidade pela música como instrumento de linguagem
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Língua portuguesa, música, poesia, lúdico,
Resumo: Diante da percepção nos dias de hoje de uma deficiência na aprendizagem da língua 
materna, que leva os aluno a apresentarem dificuldades na leitura, escrita, interpretação e 
oralidade, o projeto "Despertando a sensibilidade pela música como instrumento de linguagem" 
tem por objetivo trabalhar com os alunos do 7º ano da Escola Estadual São Pedro - Ens. 
Fundamental, práticas de sala de aula que visem melhorar esta situação e que despertem neles o 
gosto pela poesia. Para tanto, se fará uso de recursos variados como música, cinema, dinâmicas 
e outras ações como forma de facilitar a expressão de seus sentimentos e emoções através do 
imaginário, favorecendo assim a aprendizagem da língua portuguesa. O trabalho será 
desenvolvido através da aplicação de uma unidade didática, composta de oito seções, com 
atividades diversificadas apresentadas de forma mais prazerosa, voltados para o desenvolvimento 
da sensibilidade que a poesia apresenta.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GIOVANA LUIZA NAPOLIS LIMA
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Tiras Narrativas como Facilitadoras na Aprendizagem da Leitura na Educação Básica
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
discursivos que circulam nas diversas esferas sociais
Palavras-chave: gêneros discursivos, produção da leitura, tiras narrativas
Resumo: Este artigo objetiva relatar etapas e resultados coletados a partir da pesquisa que 
buscou dar ênfase à investigação da prática discursiva da leitura na educação básica, nas 
primeiras etapas dos processos de escolarização do aluno, 6ºs anos, tendo como princípio 
norteador Bakhtin (2003) e seus desdobramentos teóricos, colocando em destaque Dolz & 
Schneuwly (2011) e o procedimento metodológico sequência didática. Para tanto, buscou-se 
privilegiar um gênero discursivo, tiras narrativas, a partir do conhecimento experiencial, fruto da 
observação cotidiana da prática docente, que fosse ao encontro do que o aluno gosta e elege 
como ingrediente motivador nas aulas de leitura, e a partir daí propor um ensino de real 
significância social, elegendo a prática leitora como ponto crucial e potencializador dos demais 
eixos das práticas comunicativas sociais. Tal investigação só se constituiu como objeto científico 
de estudo, a partir dos horizontes de possibilidades proporcionados pelo Programa de 
Desenvolvimento Educacional PDE/ Secretaria do Estado da Educação do Paraná- 2014/2015, o 
qual apregoa como ação norteadora educativa principal a garantia da qualidade de ensino nas 
escolas brasileiras, colocando em destaque a paranaense.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GIOVANA LUIZA NAPOLIS LIMA
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Tiras narrativas como facilitadoras na aprendizagem da leitura na educação básica
Tema: Língua Portuguesa, Ensino e Aprendizagem de Leitura: Estratégias de leitura para os 
diferentes gêneros discursivos que circulam nas diversas esferas sociais
Palavras-chave: Letramentos críticos, aprendizagem , língua materna , tiras narrativas
Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem por objetivo, à luz de teorias sócio-
interacionistas da linguagem fundamentadas em Bakhtin, propor pertinentes encaminhamentos 
teórico-metodológicos, a partir do procedimento sequência didática proposto pelos teóricos Dolz & 
Schneuwly, em torno do gênero discursivo tiras narrativas, com o objetivo de contribuir 
proficuamente para a reversão do ensino ineficiente da língua materna na educação básica, rumo 
à construção paulatina e significativa da formação leitora/ escritora do cidadão aprendiz. Este 
trabalho tem como público-alvo alunos do 6º ano do ensino fundamental.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GIOVANNA PRECOMA
Orientador: Jaqueline Aparecida dos Santos Dutra - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O gênero textual e sua funcionalidade nas aulas de língua portuguesa
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros textuais, Oralidade, Escrita, Leitura
Resumo: O aluno do ensino fundamental apresenta dificuldades em sua linguagem oral e escrita, 
bem como em sua organização textual. Neste sentido, entende-se que o aluno deva conhecer e 
explorar os gêneros textuais que serão úteis para a melhoria de seu aprendizado da língua 
portuguesa. Pensando nesta problemática este trabalho apresenta os resultados do trabalho 
desenvolvido com alunos do 9º ano do ensino fundamental, cujo objetivo foi propiciar aos mesmos 
a oportunidade de aprimorar a escrita, de modo que futuramente possam ser bons leitores, uma 
vez que quem escreve bem lê bem. Para que esse trabalho se efetivasse contou-se com a 
fundamentação teórica dos autores: Mattos e Silva (2004), Marcuschi (2008), Koch e Elias (2012), 
entre outros autores que tratam do trabalho com a língua materna. A metodologia desenvolvida foi 
voltada para trabalhos práticos com gêneros textuais variados, pesquisas em laboratório de 
informática, produções em grupos e individuais, exposições de trabalhos, bem como o 
desenvolvimento da percepção do aluno em relação à grafia das palavras e suas várias formas de 
pronúncia. Os resultados obtidos pautaram-se na observação e percepção dos alunos em relação 
à fala e à escrita das palavras, considerando o uso dos gêneros textuais. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GIOVANNA PRECOMA
Orientador: Jaqueline Aparecida dos Santos Dutra - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: A reconstrução dos saberes linguísticos através de gêneros textuais
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros textuais, oralidade , escrita
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica tem como objetivo sanar as deficiências, em 
especial na produção de textos, pretende-se oferecer gêneros textuais diversos, através de 
atividades de pesquisas e práticas, por meio de procedimentos distintos, como a distribuição pela 
sala de aula de vários gêneros textuais impressos e orais, conversas informais, entrevistas, 
artigos de opinião, carta de apresentação, gêneros da internet entre outros , a fim de proporcionar 
o reconhecimento das especificidades do texto oral e do texto escrito, de maneira que esse sujeito 
torne-se ativo, capaz de refletir sobre os vários aspectos envolvidos na relação dialógica da 
linguagem e utilizar-se de estratégias para a produção escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GISELE DO ROCIO BORGES
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Vozes Femininas na Literatura Brasileira
Tema: Diversidade e Gênero
Palavras-chave: Literatura, Feminina, Gênero,
Resumo: Este trabalho objetiva apresentar obras e autoras do recente cenário da literatura 
brasileira, trazendo reflexões de cunho histórico e cultural, bem como questionamentos a respeito 
dos valores sob os quais está erigido o cânone literário ocidental. Diante das percepções e 
ampliações tecidas ao longo do projeto, oportunizou-se desconstruções de crenças e 
estereótipos, sobretudo no tocante às questões de gênero e seus espelhamentos sociais. O 
aporte fornecido mostra-se necessário, especialmente por trazer à tona paradigmas que não mais 
se sustentam frente à busca da construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GISELE DO ROCIO BORGES
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Vozes Femininas na Literatura Brasileira
Tema: Diversidade e Gênero
Palavras-chave: Escola: Escrita,Feminina
Resumo: O estudo das relações de gênero e seus espelhamentos sociais são temáticas 
contemporâneas que devem ocupar espaço de investigação e pesquisa escolar, sobretudo no 
Ensino Médio, quando o jovem leitor está formando conceitos e valores no contexto social. E, 
diante de tal perspectiva, a construção da literatura feminina brasileira figura como um espaço 
legítimo que merece ser estudado por cidadãos com identidades em formação. Ainda que textos 
de autoria feminina sejam levados à sala de aula, são poucos quando comparados aos de vozes 
masculinas, que ocupam o plano principal. Circunstancialmente, o estudo de textos 
contemporâneos pode contribuir para o alargamento das visões de mundo, trazendo ao espaço 
escolar práticas comportamentais que formarão leitores críticos e sujeitos atuantes. Tem-se na 
literatura um grande e eficaz aporte para legitimação de posturas e alteridades, estabelecendo 
relações entre indivíduos, de modo que sejam valorizadas as diferenças.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GISLAINE BEZERRA
Orientador: Vanderleia da Silva Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Narrativa Contemporânea em sala de aula: sequência didática Galileia, de Ronaldo 
Correia de Brito.
Tema: Literatura e escola:concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura Literária, Sequência Expandida, Narrativa Contemporânea, Galileia,
Resumo: Este trabalho tem como proposta a discussão sobre leitura literária e a formação de 
leitores críticos. A fim de se implantar o letramento literário como alternativa metodológica no 
processo de construção dos saberes literários é preciso que haja práticas sistematizadas de 
leituras no ambiente escolar. Vê-se que apesar dos esforços em se introduzir a leitura literária na 
escola a mesma não tem conseguido formar leitores literários, portanto, cabe a ela, como principal 
instancia do letramento, aos professores e aos alunos o comprometimento com o letramento 
literário. Objetivando a implementação de tal prática de leitura, Rildo Cosson (2014) sugere a 
Sequência Expandida com abordagem metodológica e, aqui, relata-se a experiência de leitura 
com enfoque no gênero romance a partir da obra Galileia, de Ronaldo Correia de Brito, em turma 
do ensino médio de uma escola pública, como parte das atividades que compõem o programa de 
formação da SEED/PR, o PDE. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GISLAINE BEZERRA
Orientador: Vanderleia da Silva Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Sequência expandida de leitura literária: Galiléia, de Ronaldo Correia Brito
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura Literária, Sequência Expandida, Narrativas Contemporâneas,
Resumo: Esta unidade compõe o caderno pedagógico "Narrativas contemporâneas em sala de 
aula: sequência didática de leitura literária". Esta proposta tem como objetivo a leitura literária e a 
formação de alunos críticos. A fim de sugerir o letramento literário como alternativa metodológica, 
pois, o processo de construção dos saberes literários acontece plenamente e é necessário 
acessos aos mais variados textos. Para que haja o interesse pela leitura literária é preciso o 
comprometimento da escola, dos professores e dos alunos. Visando o processo de formação 
Rildo Cosson sugere a sequência expandida com o enfoque no gênero romance a partir da obra 
Galiléia, narrativa arrebatadora cheia de segredos e traições de Ronaldo Correia de Brito, 
publicada em 2008. O projeto será implementado com a turma do 2º ano do ensino médio do 
Colégio Estadual do Campo de São João do Pinhal.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GISLENE CAPELIN ESCAVACINI
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo
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Título: Tirinhas nas aulas de Língua Portuguesa: uma intervenção didático-pedagógica no oitavo 
ano do Colégio Estadual Guilherme de Almeida
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gêneros Discursivo, Tiras
Resumo: Os estudantes, por sua vez, leem só como atividade escolar obrigatória e poucos o 
fazem por prazer. O problema atinge toda sociedade e deve ser discutido por quem pode ajudar a 
resolvê-lo: os professores (SILVA, 2005; ANTUNES, 2009; 2010; GERALDI, 2011). Diante disso, o 
objetivo maior desse trabalho é proporcionar ao aluno o aprimoramento de sua prática discursiva 
a fim de que ele possa considerar os enunciados (orais e escritos) como produtos discursivos, ou 
seja, unidades temáticas, onde sempre há a presença do diálogo entre sujeito e, remetendo a um 
trabalho com produção e extração de significados. Assim, com relação aos aspectos teóricos 
apoiamo-nos no quadro teórico-metodológico do interacionismo sociodiscursivo (ISD) 
desenvolvido por Bronckart (1999, 2006) e pesquisadores de Genebra (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) para fundamentar nossas reflexões sobre a 
sequência didática (SD) e nos estudos de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros 
discursivos enquanto produto discursivo para o ensino de língua portuguesa. A pesquisa será 
desenvolvida no Colégio Estadual Guilherme de Almeida, na cidade de Loanda, no ano de 2015. 
Os sujeitos de pesquisa serão os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental. Para a coleta de 
dados, inicialmente, será aplicado um questionário para verificar as causas da falta de interesse 
dos alunos pela leitura e as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. O trabalho culminará 
com a produção de uma tira pelo aluno. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GISLENE CAPELIN ESCAVACINI
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Tirinhas nas aulas de Língua Portuguesa: uma intervenção didático-pedagógica no sexto 
ano do Colégio Estadual Guilherme de Almeida.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gêneros Discursivos, Tirinhas
Resumo: O objetivo desse trabalho é proporcionar ao aluno o aprimoramento de sua prática 
discursiva a fim de que ele possa considerar os enunciados (orais e escritos) como produtos 
discursivos, ou seja, unidades temáticas, onde sempre há a presença do diálogo entre sujeito. 
Desse modo, com relação aos aspectos teóricos, apoiamo-nos estudos do Círculo de Bakhtin 
(2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros discursivos como interação e no quadro teórico-
metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo desenvolvido pelos pesquisadores de Genebra 
(DOLZ; NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY & DOLZ, 1999) para fundamentar as 
reflexões sobre a sequência didática (SD) a partir da proposta de adaptação, orientada por Costa-
Hübes (2009; 2011), que consiste na inserção de um módulo de reconhecimento do gênero antes 
da etapa de produção inicial em atividades e exercícios da SD. A pesquisa será desenvolvida no 
Colégio Estadual Guilherme de Almeida, na cidade de Loanda, no ano de 2015 e os sujeitos de 
pesquisa serão os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Para a coleta de dados inicialmente 
será aplicado um questionário para verificar as causas da falta de interesse dos alunos pela 
leitura e produção, como também verificar o conhecimento dos alunos em relação ao gênero 
Tirinhas.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GLACY EZOMAL BORGES
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Resgatando valores e desenvolvendo a leitura e a produção de textos por meio das 
fábulas
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Fábula, Leitura, Produção,
Resumo: Através da observação e análise da prática pedagógica e dos trabalhos desenvolvidos 
em sala de aula, pode-se perceber vários problemas que influenciam na aprendizagem. Entre eles 
um dos maiores é a dificuldade dos alunos com relação à leitura e consequentemente, a 
interpretação de textos. Outro que também se faz muito presente, considerado muitas vezes 
como indisciplina é a questão de respeito no convívio dos alunos com os colegas e com o próprio 
professor. Para formar bons leitores devemos levar os alunos a ter contato direto com a leitura e a 
escrita. Sendo a fábula um gênero textual, curto, breve e que apresenta uma linguagem acessível, 
mostra-se como uma importante ferramenta para o plano pedagógico, a proposta deste trabalho 
foi apresentar aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental uma forma de ler e interpretar textos 
mais agradáveis e prazerosos, e também fazer com que reflitam situações de seu cotidiano e 
princípios como obediência, honestidade, gratidão, entre outras, levando-os a compreender-se e 
compreender seus semelhantes através da consciência moral presentes nas fábulas. Tendo como 
objetivo estimular o gosto pela leitura, resgatando os valores morais e desenvolvendo a leitura e a 
prática de produção textual. O trabalho foi desenvolvido junto aos alunos através do 
desenvolvimento de Unidade Didática e com os professores da Rede Estadual de Educação por 
meio do Grupo de Trabalho em Rede GTR.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GLACY EZOMAL BORGES
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resgatando valores e desenvolvendo a leitura e a produção de textos por meio das 
fábulas
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Fábula, Leitura, Produção, Valores,
Resumo: Para formar bons leitores devemos levar os alunos a ter contato direto com a leitura e a 
escrita. Sendo a fábula um gênero textual, curto, breve e que apresenta uma linguagem acessível, 
mostra-se como uma importante ferramenta para o plano pedagógico. A proposta deste trabalho é 
apresentar aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental uma forma de ler e interpretar textos 
mais agradáveis e prazerosos, e também fazer com que reflitam situações de seu cotidiano e 
princípios como obediência, honestidade, gratidão, entre outras, levando-os a compreender-se e 
compreender seus semelhantes através da consciência moral presentes nas fábulas.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GLAUCIA DZIUBATE
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A linguagem de gênero no livro didático de Língua Portuguesa: um estudo sobre a palavrs
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Gênero, Palavra, Livro Didático,
Resumo: A partir da constatação de que, no momento da escolha do Livro Didático Público 
pelas(os) professoras(es) nas escolas, não há uma preocupação com as questões ligadas à 
linguagem de gênero, o objetivo geral deste projeto de intervenção pedagógica é possibilitar uma 
reflexão sobre a linguagem de gênero presente no livro didático de Língua Portuguesa, a partir de 
uma análise do material mais adotado nas escolas públicas no Estado do Paraná. Para tanto, 
busca-se, especificamente: fazer um levantamento das formas como os gêneros masculino e 
feminino são tomados no livro didático, tanto no que se refere aos discursos direcionados às 
alunas e aos alunos, quanto aos textos e atividades propostas; discutir sobre a questão do 
multiculturalismo, com foco na linguagem de gênero; refletir sobre como a palavra, aparentemente 
neutra, carrega e transmite ideologias; e propor curso de formação continuada para professoras e 
professores com o objetivo de discutir se no momento da escolha do livro didático são observadas 
questões como a hegemonia masculina, princípios eurocêntricos, igualdade de direitos, 
desigualdades sociais, condições econômicas e de oportunidades oferecidas a brasileiras e 
brasileiros. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GLAUCIA DZIUBATE
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A linguagem de gênero no livro didático de Língua Portuguesa: um estudo sobre a palavra.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Gênero, Palavra, Livro Didático,
Resumo: A partir da constatação de que há pouca preocupação com a linguagem de gênero 
presente no livro didático público, no momento de sua escolha, busca-se com este projeto, refletir 
se a linguagem pode ou não interferir na propagação de ideologias; se há ou não discriminação 
quando a linguagem é direcionada para um dos gêneros. Para tanta será analisado 1 exemplar do 
livro didático de Língua Portuguesa da coleção mais adotada no Paraná. Nessa análise será 
observado: hegemonia masculina, princípios eurocêntricos, igualdade de direitos, condições 
econômicas e históricas e de oportunidades oferecidas a brasileiras e brasileiros. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: HELENA DIRCE SARTORI
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Ferreira Gullar: o poeta das indagações
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Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura,poesia,social,Ferreira Gullar
Resumo: O presente artigo apresenta o resultado de uma trajetória que teve como proposta 
desenvolver a leitura por meio de poesias sociais de Ferreira Gullar com os alunos do 3º ano do 
Ensino Médio. O trabalho com o Projeto no Col. Est. Profº. Flávio Warken foi um estímulo para os 
alunos se expressarem por meio das habilidades de leitura, oralidade e escrita o pensamento 
crítico, sobre os fatos cotidianos. O projeto objetivou a possibilidade do diálogo com diferentes 
textos, fazendo assim, o trabalho com a intertextualidade, com o objetivo dos alunos 
conseguissem atribuírem mais sentido aos poemas estudados. Como diz Lajolo é preciso que o 
poema seja proposto ao aluno de modo a ser explorado no seu significado mais amplo, que foca 
"no modo como o texto diz o que diz" e não apenas "o que o texto diz". Deste modo, a inter-
relação entre linguagens em diferentes suportes ofereceu oportunidade para que os alunos 
descobrissem novos sentidos, para além do texto escrito. Ademais as leituras enriqueceram o 
vocabulário, o conhecimento histórico, cultural, a capacidade de melhor argumentação e 
principalmente de perceberem o próprio progresso quanto à criticidade. Serviram de 
embasamento teórico para elaboração do artigo: Cristiane Lira, Diretrizes Curriculares do Paraná, 
Ferreira Gullar, Marisa Lajolo, Octavio Paz e Paulo Freire.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: HELENA DIRCE SARTORI
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ferreira Gullar: o poeta das indagações
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Poesia social, Ferreira Gullar, Produção escrita
Resumo: O projeto de intervenção pedagógica com a temática sobre a poesia social de Ferreira 
Gullar trabalhará com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, no Col. Est. Prof. Flávio Warken, com 
o objetivo interpretar a poesia social desse poeta maranhense. José Ribamar Ferreira nasceu no 
dia 10 de setembro de 1930, na cidade de São Luís, capital do Maranhão. Em sua trajetória 
poética em 1975 publica a obra Dentro da noite veloz, nessa obra trará temas socias, como o 
desemprego, fome, miséria e morte. A implementação será feita a partir das poesias gullarianas 
através das leituras, interpretações e produções poéticas dos alunos. Para a relevância do 
projeto, fazem-se necessárias algumas indagações: As poesias de Ferreira Gullar podem 
contribuir para melhores resultados ao que se refere à leitura e compreensão de poemas? Como 
Ferreira Gullar problematiza a realidade em sua poesia? O exame de tais indagações tem com 
suporte as reflexões de Ferreira Gullar (2008) e ocorrerá a partir da intervenção do professor 
como mediador, disponibilizando materiais impressos e o uso das TICs (Tecnologias de 
Informação e Comunicação ) para pesquisa, para que os alunos possam interrogar, refletir e agir. 
A leitura poética pode contribuir para a emancipação do sujeito, possibilitando a oportunidade de 
aprofundamento e com isso ampliar seu conhecimento histórico e vocabular. Nessa perspectiva 
espera-se que as poesias de Ferreira possam servir para instigar, desafiar e atrair o aluno para a 
prática da leitura poética.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IEDA MARIA DEBONA SOLDATELLI
Orientador: Sandra Mara da Silva Marques Mendes - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O Uso do Facebook no Processo de Ensino-Aprendizagem de Gêneros Textuais 
Dissertativos-Argumentativos.
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Redes Sociais, Gêneros textuais, Novas tecnologias,
Resumo: Vivemos em uma sociedade mediada pela crescente evolução tecnológica, em todas as 
esferas. A escola não poderia permanecer distante dessas transformações. É necessário 
capacitar os profissionais envolvidos para tentar aproximá-los desse contexto e para utilizar os 
recursos tecnológicos que a escola dispõe, especialmente o laboratório de informática, pois o 
mesmo torna-se um valioso recurso para trabalhar com a língua portuguesa. O presente projeto 
tem como objetivo levar o aluno a dominar a estrutura da língua escrita e se colocar de forma 
crítica diante dos mais variados assuntos, em textos dissertativos argumentativos que circulam no 
Facebook, além de usar as tecnologias de comunicação e de informação para ler e produzir 
textos dissertativo-argumentativos de diversos gêneros. O intuito é motivar os estudantes para 
que busquem o conhecimento, solucionando os desafios que o professor irá propor. Ao final do 
processo, os dados recolhidos durante o período de aplicação da proposta serão comparados, ou 
seja, o objetivo é fazer uma comparação entre os textos produzidos no início do processo e no 
final. Sabendo-se que comparar as interpretações pode não indicar a realidade do conhecimento 
adquirido pelos discentes, mas mostrará com algum parâmetro, possíveis diferenças no ensino e 
aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IEDA MARIA DEBONA SOLDATELLI
Orientador: Sandra Mara da Silva Marques Mendes - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Uso do Facebook no Processo de Ensino-Aprendizagem de Gêneros Textuais 
Dissertativos-Argumentativos.
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Redes Sociais, Gêneros textuais, Novas tecnologias,
Resumo: Vivemos em uma sociedade mediada pela crescente evolução tecnológica, em todas as 
esferas. A escola não poderia permanecer distante dessas transformações. É necessário 
capacitar os profissionais envolvidos para tentar aproximá-los desse contexto e para utilizar os 
recursos tecnológicos que a escola dispõe, especialmente o laboratório de informática, pois o 
mesmo torna-se um valioso recurso para trabalhar com a língua portuguesa. O presente projeto 
tem como objetivo levar o aluno a dominar a estrutura da língua escrita e se colocar de forma 
crítica diante dos mais variados assuntos, em textos dissertativos argumentativos que circulam no 
Facebook, além de usar as tecnologias de comunicação e de informação para ler e produzir 
textos dissertativo-argumentativos de diversos gêneros. O intuito é motivar os estudantes para 
que busquem o conhecimento, solucionando os desafios que o professor irá propor. Ao final do 
processo, os dados recolhidos durante o período de aplicação da proposta serão comparados, ou 
seja, o objetivo é fazer uma comparação entre os textos produzidos no início do processo e no 
final. Sabendo-se que comparar as interpretações pode não indicar a realidade do conhecimento 
adquirido pelos discentes, mas mostrará com algum parâmetro, possíveis diferenças no ensino e 
aprendizagem.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILGA CARLETTO
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Narrativas literárias: leitura, escrita e formação cidadã.
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: leitura, escrita, valores, ensino fundamental
Resumo: Este trabalho é parte das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE) do Estado do Paraná e resulta do trabalho desenvolvido junto aos alunos do 6º ano, 
matutino, de um Colégio Estadual no município de Pato Bragado, núcleo de Toledo, no ano de 
2015. O objetivo maior desta proposta educacional foi o de desenvolver metodologias de 
aprendizagem que ajudasse o aluno a ser capaz de compreender através de narrativas literárias o 
gosto pela leitura incentivar a escrita e resgatar valores comportamentais esquecidos, pois isto é, 
uma realidade em muitas escolas, onde, com frequência, o ato de ler é resumido apenas na 
decodificação do texto e suas ideias principais não são compreendidas. Repensar o ensino da 
leitura e da escrita e a formação cidadã fez-se necessário devido à escassez de atitudes 
comportamentais de muitos de nossos educandos. Foi preciso ter a capacidade de ler, de maneira 
reflexiva para transformar o conteúdo lido em conhecimentos, em assimilação das práticas sociais 
e de letramento. Foram realizadas várias atividades que favoreceram a leitura, a produção e nas 
quais se discutiu valores humanos que contribuam para a formação do caráter dos educandos. 
Por meio destas leituras e produções pretendeu-se socializar novas práticas sociais e assim 
possibilitar que os mesmos interpretassem, compreendessem os textos lidos, permitindo assim a 
busca do conhecimento. Além disso, exercitou-se a capacidade de reflexão, fazendo com que os 
alunos pudessem sentir o quanto a leitura e a escrita são importantes para o seu desenvolvimento 
e o quanto contribuem para sua formação, bem como pensarem sobre questões

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILGA CARLETTO
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Propostas pedagógicas com narrativas literárias para desenvolver a leitura, a escrita e a 
formação cidadã no Ensino Fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura, escrita, valores, ensino fundamental,
Resumo: O desinteresse pela leitura é uma realidade em muitas escolas, onde, com frequência, 
o ato de ler é resumido apenas na decodificação do texto e suas ideias principais não são 
compreendidas. Repensar o ensino da leitura e da escrita e a formação cidadã se faz necessário. 
É preciso ter a capacidade de ler, de maneira reflexiva para transformar o conteúdo lido em 
conhecimentos, em assimilação das práticas sociais e de letramento. Esta Unidade Didática foi 
elaborada partindo desta realidade, das dificuldades que os educandos do 6º ano do ensino 
fundamental têm de ler e produzir bons textos e resgatar valores que estão esquecidos. Serão 
propostas várias atividades que favoreçam a leitura, a produção e nas quais se discutirão valores 
humanos que contribuam para a formação do caráter dos educandos. Por meio destas leituras e 
produções pretende-se socializar valores relevantes para as práticas sociais dos alunos, enquanto 
cidadãos, e possibilitar que os mesmos interpretem, compreendam o que leem permitindo a busca 
do conhecimento. Além de exercitar a capacidade de raciocínio e fazer com que eles possam 
sentir o quanto a leitura e a escrita são importantes para o seu desenvolvimento e contribuem 
para sua formação.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILKA SILVIA DE SOUZA JORGE
Orientador: Telma Maciel da Silva - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A sustentabilidade como objeto de pesquisa no gênero reportagem.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: reportagem,meio ambiente, conscientização,sustentabilidade,
Resumo: A elaboração desse artigo se desenvolveu através do gênero reportagem sobre a 
pesquisa de um tema tão atual e necessário como a sustentabilidade que está diretamente ligada 
ao meio ambiente. Tendo como objetivo propor atividades práticas de leitura e escrita sobre o 
gênero da esfera jornalística através da linha de estudo da sequência didática. Onde o aluno terá 
a oportunidade de desenvolver não só a prática de leitura e escrita como também de pesquisa 
sobre o tema sustentabilidade. Dessa forma, levá-lo a descoberta do conhecimento científico e 
desenvolvimento do seu senso crítico influenciando seus hábitos de sustentabilidade. Esperamos 
com isso, contribuir para a formação de um cidadão mais consciente de seus atos e 
consequências no meio ambiente. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILKA SILVIA DE SOUZA JORGE
Orientador: Telma Maciel da Silva - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A sustentabilidade como objeto de pesquisa no gênero reportagem.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: reportagem,meio ambiente, conscientização,sustentabilidade,
Resumo: A elaboração dessa unidade didática se desenvolve através do gênero reportagem 
sobre a pesquisa de um tema tão atual e necessário como a sustentabilidade que está 
diretamente ligada ao meio ambiente. Tendo como objetivo propor atividades práticas de leitura e 
escrita sobre o gênero da esfera jornalística através da linha de estudo da sequência didática. 
Onde o aluno terá a oportunidade de desenvolver não só a prática de leitura e escrita como 
também de pesquisa sobre o tema sustentabilidade. Dessa forma, levá-lo a descoberta do 
conhecimento científico e desenvolvimento do seu senso crítico influenciando seus hábitos de 
sustentabilidade. Esperamos com isso, contribuir para a formação de um cidadão mais consciente 
de seus atos e consequências no meio ambiente. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: INES SONDA
Orientador: Mariangela Garcia Lunardelli - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Em poucos versos, quantos segredos...
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gênero Discursivo, Haicai brasileiro, Leitura Literária, Escrita,
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar as ações e os resultados obtidos durante a 
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implementação do Projeto Pedagógico, acerca do gênero discursivo haicai brasileiro. Com o 
intuito de promover a leitura, compreensão e interpretação de haicais brasileiros escritos por Millôr 
Fernandes, Paulo Leminski, Helena Kolody, Alice Ruiz e Carlos Luz. O projeto foi desenvolvido 
em uma turma do 2º ano do Ensino Médio do período noturno, no Colégio Estadual Juscelino 
Kubitschek de Oliveira em Foz do Iguaçu, Paraná. As ações que contemplaram a Implementação 
Didático Pedagógica, foram desenvolvidas durante os meses de julho, agosto e setembro de 2015 
e contemplaram 32 horas de estudo. O trabalho pedagógico fundamentou-se nos pressupostos 
teóricos do Círculo de Bakhtin e de Lunardelli. As atividades propostas foram desenvolvidas a 
partir do modelo didático de Gasparin, ou seja, o Plano de Trabalho Docente. Seguindo este 
modelo, as atividades foram distribuídas de acordo com as cinco etapas. Juntamente com a 
implementação do projeto, houve o GTR ( Grupo de Trabalho em Rede) espaço de formação ao 
professor cursista.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: INES SONDA
Orientador: Mariangela Garcia Lunardelli - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Em poucos versos, quantos segredos...
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gênero Discursivo, Haicai, Leitura Literária, Escrita,
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem com objetivo promover a sensibilidade para a 
leitura e favorecer a compreensão de textos poéticos literários por meio dos haicais brasileiros de 
Millôr Fernandes e de poetas paranaenses. Será desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, com o intuito de contribuir para a 
superação da carência de leitura literária no ensino médio a partir da leitura de haicais e a 
profundidade de seus temas. Esta produção fundamenta-se nos pressupostos teóricos do Círculo 
de Bakhtin e de Lunardelli, entre outros; e no modelo didático-pedagógico de Gasparin, baseado 
na Pedagogia Histórico-crítica.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IONE CIT DE MIRANDA GARCIA
Orientador: Jacqueline Costa Sanches Vignoli - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Mitologia: possibilidades de inserção no ensino de Língua Portuguesa
Tema: Linguística aplicada e ensino de língua portuguesa
Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa, Sequência Didática, Narrativa mitológica,
Resumo: Este artigo foi embasado principalmente na Mitologia Grega e suas possibilidades de 
inserção no ensino de Língua Portuguesa. O sujeito de estudo foi uma turma de nono ano do 
Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, localizado no município de 
Paranaguá, pertencente ao Núcleo Regional de Ensino do mesmo município, no Estado do 
Paraná. Utilizando narrativas mitológicas, os alunos conheceram mais a fundo esse gênero, 
compreenderam o significado de Mito, sua origem e importância de modo a reconhecer a 
presença da Mitologia onde antes não percebiam. Ao final do projeto, os alunos apresentaram 
melhora significativa no desenvolvimento de várias habilidades, principalmente as relacionadas à 
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leitura, escrita, análise e interpretação. Com isso, além de enriquecerem intelectual e 
culturalmente, expandiram sua visão de mundo, ao mesmo tempo em que aprimoraram o senso 
crítico.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IONE CIT DE MIRANDA GARCIA
Orientador: Jacqueline Costa Sanches Vignoli - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Mitologia: possibilidades de inserção no ensino de Língua Portuguesa
Tema: Linguística aplicada e ensino de língua portuguesa
Palavras-chave: Mitologia, Literatura,Fantasia,Contexto Social
Resumo: Este projeto será desenvolvido com alunos de uma turma do 9º Ano, do Instituto 
Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, no intuito de expandir os conhecimentos, 
que os alunos já possuem, acerca da Mitologia, uma vez que, têm contato com referências 
mitológicas, ainda que não atentem a isso.São encontradas em filmes, desenhos, quadrinhos, 
propagandas, jogos e afins. A partir de uma abordagem ampla, estes refletirão, sobre a 
importância dos Mitos: quando surgiram, com qual intencionalidade, o que geravam 
questionamentos, que lições continham, qual a sua essência, que fenômenos motivaram a sua 
criação. Analisarão a influência mítica no decorrer da história e sua relação com os dias atuais, 
dando ênfase às Narrativas Mitológicas para a evolução humana. Recorrendo à premissa de que 
o homem não nasceu para viver só e que agrega valores, quando pensa e age visando à 
coletividade, serão realizados trabalhos em equipes, a fim de que percebam, que nem os mitos 
teriam sobrevivido, se cada um pensasse apenas em si. Este projeto além de pretender formar 
novos leitores e possíveis escritores para esse cativante gênero literário, difundirá uma riquíssima 
herança cultural, guardando em si, a expectativa de surpreender nossos alunos, conduzindo-os, a 
uma fascinante viagem ao mundo encantado da Mitologia.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRACI MARIA GALLO
Orientador: Valdeci Batista de Melo Oliveira - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Bela e a Fera: a motivação para a leitura por meio do conto de fadas
Tema: O ensino-aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Conto de fadas, leitura, cultura, interação,
Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir, discutir e encontrar maneiras de tornar as aulas 
de leitura no 6º ano do ensino fundamental eficientes e atrativas, transformando a leitura numa 
forma de lazer, de prazer, de aquisição de conhecimento, de enriquecimento cultural e de 
interação. A metodologia adotada foi a contação de histórias e o conto foi "A Bela e a Fera", que 
foi explorada pela leitura reflexiva. A justificativa para a escolha do tema se deu pela vontade de 
reelaborar conceitos, e contribuir para as mudanças sociais através da contação de histórias, 
desenvolvendo hábitos de leitura além de valores morais e éticos que são saudáveis para o 
convívio em sociedade. A conclusão a que se chegou é que os alunos apreciam este recurso 
pedagógico, a arte de contar histórias ainda está presente no imaginário dos jovens e 
adolescentes, principalmente porque a história recontada tem sempre algo novo a mostrar.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRACI MARIA GALLO
Orientador: Valdeci Batista de Melo Oliveira - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Bela e a Fera: a motivação para a leitura por meio do conto de fadas
Tema: O ensino-aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Contos de Fadas, textos narrativos, leitura,
Resumo: Esta unidade busca formas de tornar a aula de leitura atrativa através da contação de 
histórias, transformando a leitura numa forma de lazer, de prazer, de aquisição de conhecimento, 
de enriquecimento cultural e de interação. Escolheu-se como tema principal A Bela e a Fera pelo 
seu contexto que envolve as diferenças, tema altamente debatido na sociedade no momento, a 
beleza externa difundida na mídia e a beleza interna não percebida pela maioria. Pretende-se 
abordar o Bullying, a violência e o desrespeito com o diferente, a inclusão escolar, os aspectos 
multiculturais. Utilizou-se a metodologia da contação de história, resgatando aspectos 
psicológicos, culturais e sociais explorando a história de forma diversificada utilizando outros 
atrativos como filmes e documentários. Os Contos de Fadas fazem parte dos gêneros narrativos e 
registram a experiência vivida, a necessidade que os povos sentem de contar suas vivências 
(histórias) e passar importantes lições de vida para outras gerações. As relações entre animais e 
seres humanos expressos nestas obras, inicialmente, parecem estar direcionadas ao público 
infantil, mas na realidade seu objetivo é atingir o leitor adulto, pois a criança, dependendo de sua 
idade, não entende a "moral da história" e somente com o tempo vai perceber o conteúdo 
expresso no interior ou nas entrelinhas do conto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRENE APARECIDA GONCALVES
Orientador: Paulo Rogerio de Almeida - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A melhoria da produção de textos através do jornal escolar.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: jornal, produção de textos, gênero textual
Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar os resultados da implementação de um projeto que 
utilizou o jornal escolar como recurso pedagógico objetivando a melhoria da produção de textos 
dos alunos. É de conhecimento de todos a grande deficiência de nossos alunos nesse gênero 
textual e a escola tem a grande responsabilidade de buscar estratégias que melhorem esse 
quadro. Nesse sentido, procurou-se meios de trazer os alunos para o contraturno escolar com 
atividades diversificadas, diferentes das que eles estão habituados em seu cotidiano. As 
atividades foram desenvolvidas em grupos e, na medida em que eles foram se apropriando dos 
gêneros textuais, eles próprios construíam seus textos, os quais posteriormente foram 
reestruturados em conjunto com a professora e alunos. Com essas atividades, ficou claro que os 
alunos se interessam por atividades diferenciadas. Cabe ao professor adequá-las ao seu 
planejamento.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRENE APARECIDA GONCALVES
Orientador: Paulo Rogerio de Almeida - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Produzindo textos com o auxílio do jornal escolar.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, escrita, jornal, textos,
Resumo: O presente material didático tem por objetivo a melhoria da produção de textos dos 
alunos por meio do jornal escolar. É grande a deficiência dos alunos nesse eixo da Língua 
Portuguesa e isso se deve também à falta de leitura entre os alunos, cuja carência os leva a ter 
grandes dificuldades na escrita. A produção de textos na escola passou a ser, muitas vezes, uma 
atividade maçante e sem objetivos claros, sendo a obtenção da nota a principal intenção dos 
alunos ao produzir um texto. A reescrita dos textos - atividade primordial no ensino de línguas 
tornou-se atividade realizada com pouca frequência nas aulas de Língua Portuguesa, o que 
dificulta ainda mais o processo de aprendizagem. A elaboração de um jornal escolar, produzido 
pelos alunos com auxílio e orientação da professora, no contraturno escolar, objetiva diminuir a 
deficiência da escrita pelos alunos, estabelecer vínculo entre a escola e a comunidade, que terá 
participação direta nas reportagens do jornal e ainda explorar os diversos gêneros textuais 
presentes em um jornal.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRINEU FERREIRA
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A influência do texto oral nas produções escritas dos alunos
Tema: Oralidade e Escrita
Palavras-chave: Oralidade, Escrita, Reescrita, Músicas, Bilhete, Causos,
Resumo: Este artigo apresenta alguns resultados do projeto de intervenção pedagógica intitulado 
"A influência do texto oral nas produções escritas dos alunos", realizado com alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Pe. José de Anchieta, situado na periferia do município 
de Apucarana. Esse projeto foi proposto em função da dificuldade na produção escrita dos alunos 
advindos das séries iniciais que, pelo fato de não perceberem as diferenças entre oralidade e 
escrita, deixam as marcas da fala influenciarem na produção escrita não adequada à norma culta 
vigente na disciplina de Língua Portuguesa. Propomos um trabalho por meio da utilização de 
diferentes gêneros textuais como: música, mensagem de texto por celular, bilhete e causos com o 
intuito de levar os alunos a perceberem as marcas da oralidade presentes nos textos e como elas 
afetam diretamente a produção escrita. Entendemos que diferentes atividades com práticas 
concretas de oralidade e escrita podem sanar as dificuldades apresentadas em textos escritos em 
decorrência da influência da oralidade. Dessa forma, o educando poderá partir do saber adquirido 
socioculturalmente, desenvolver a competência da oralidade e passar a praticar efetivamente uma 
escrita com maior qualidade, possibilitando, assim, maior aceitação social em determinados 
contextos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRINEU FERREIRA
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A influência do texto oral nas produções escritas dos alunos
Tema: Oralidade e Escrita
Palavras-chave: Oralidade, escrita, bilhete, causos e casos,
Resumo: Esta produção didático-pedagógica integra o Programa de Desenvolvimento 
Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, considerando a realidade do 
Colégio Estadual Pe. José de Anchieta, que está situado na periferia do município de Apucarana. 
Observamos a dificuldade na produção escrita dos alunos advindos das séries iniciais que, pelo 
fato de não perceberem as diferenças entre oralidade e escrita deixam as marcas da fala 
influenciarem na produção escrita não adequada à norma culta vigente na disciplina de Língua 
Portuguesa. Estas dificuldades têm causado inquietações aos professores, por isso buscamos em 
nossas pesquisas metodologias, formas eficientes e significativas que possam contribuir nesse 
processo, mesmo sabendo que em sala de aula durante as atividades, cabe ao educador fazer a 
mediação do processo de ensino aprendizagem, instigando nos alunos o interesse pela escrita, 
de maneira que a produção de textos ocorra de forma natural e significativa. Desta forma, a 
implementação será feita no Colégio Estadual Pe. José de Anchieta de Apucarana, com público 
do 6º ano do ensino fundamental, por meio de músicas, mensagens de texto por celular, vídeo 
trazido do programa "casos e causos" da RPC tv e vídeos do youtube, para que o educando 
perceba que existe uma linguagem falada que é diferente de uma linguagem mais formal e dessa 
forma, oportunizar a reescrita dos textos. Propondo atividades diversificadas e dinâmicas temos a 
intenção de verificar se melhoraram de forma significativa as atividades de produção escrita. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ISABEL BERNARDO
Orientador: ROSANA BECKER - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Contos de mistério/suspense: uma proposta metodológica para o aprimoramento da 
linguagem escrita.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Produção Escrita, Gênero textual, Contos de Mistério/Suspense, Sequência 
Didática,
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar o desenvolvimento e os principais 
resultados da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica sobre Contos de 
Mistério/Suspense, apresentando uma proposta metodológica para o aprimoramento da 
linguagem escrita, realizada numa turma de 7º ano. As atividades realizadas contemplaram 32 
horas e foram organizadas por meio da metodologia da sequência didática como proposta por 
Dolz, Noverraz e Schneuwly (1994) e adaptada por Costa-Hübes (2008). A partir da 
implementação, observou-se que o desenvolvimento e os resultados foram positivos, uma vez 
que os alunos demonstraram interesse participando das atividades propostas, apresentaram 
novas atitudes e um aprimoramento da linguagem escrita quando solicitada a produção textual.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ISABEL BERNARDO
Orientador: ROSANA BECKER - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contos de mistério/suspense: uma proposta metodológica para o aprimoramento da 
linguagem escrita.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Contos de mistério/suspense, Sequência Didática, Linguagem Escrita,
Resumo: Esta Unidade Didática está alicerçada na concepção de linguagem como interação que 
se realiza nos gêneros discursivos/textuais.(BAKTHIN, 1992; 2010). Optou-se nesta unidade 
didática pelo trabalho com a escrita a partir da leitura e produção de textos, tendo em vista que o 
texto é reconhecido como unidade linguística constitutiva da interação verbal e, 
consequentemente, materialidade dos gêneros textuais/discursivos.A partir do gênero textual 
contos de mistério/suspense é apresentada uma sequência didática como proposta por Dolz, 
Noverraz e Schneuwly (2004) e adaptada por Costa - Hübbes (2008). Este material tem como 
objetivo contribuir para o desenvolvimento das práticas discursivas de leitura, oralidade e 
principalmente escrita dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, a fim de tornarem-se 
proficientes nestas práticas discursivas . As atividades propostas contemplarão 32h/a e foram 
divididas em etapas, sendo elas: apresentação da proposta e diagnóstico inicial, reconhecimento 
do gênero contos de mistério/suspense, seleção de textos do gênero, produção e reescrita de 
textos e circulação do gênero. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ISAIAS MANEIRA
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: FÁBULA EM SALA DE AULA: UMA ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
LEITURA E DA ESCRITA NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Tema: Linguística Aplicada
Palavras-chave: Processo de leitura, processo de escrita, gênero textual, fábula,-
Resumo: Este trabalho, intitulado "Fábula em sala de aula: uma alternativa para o 
desenvolvimento da leitura e da escrita", apresenta uma proposta de intervenção pedagógica 
realizada com alunos do 6º ano do ensino fundamental, de uma escola pública de Irati-PR, 
objetivando-se desenvolver as habilidades de leitura e escrita desses alunos. Como orientação 
teórica, tomou-se a concepção dialógica de linguagem (BAKHTIN, 1999), que fundamenta as 
discussões propostas nos Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN (BRASIL, 1998) e nas 
Diretrizes Curriculares Estaduais/DCE (PARANÁ, 2008) e os estudos de Menegassi (2010). 
Considerando-se essa concepção, foram selecionados alguns textos do gênero fábula e 
planejadas atividades levando em conta o papel mediador do professor e a participação mais 
efetiva dos educandos em todas as etapas do processo, desde as atividades de leitura (pré-
leitura, durante a leitura e pós-leitura) até as etapas da produção escrita. Os resultados obtidos 
com esse trabalho contribuíram de forma significativa no processo de leitura e escrita, bem como 
no desenvolvimento da criticidade dos alunos perante os textos lidos. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ISAIAS MANEIRA
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Fábula na sala de aula: uma alternativa para o desenvolvimento da leitura e da escrita
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, escrita, etapas do processo de leitura, gênero fábulas,
Resumo: O conceito de leitura tem sido discutido por muitos estudiosos nas últimas décadas, 
passando a ser entendido não mais como decodificação do texto escrito, mas como uma prática 
interativa e social. Esta unidade didática vem ao encontro dessa concepção de leitura, ao ter por 
objetivo desenvolver a competência leitora e escrita dos alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, de modo a levá-los a uma participação social mais ativa e crítica. Para tanto, busca-
se trabalhar as etapas do processo de leitura - decodificação, compreensão, interpretação e 
retenção, conforme discutidas por Menegassi (2010), com intuito de que os alunos ampliem de 
forma gradativa as capacidades envolvidas na interação com o texto. Com base no gênero fábula, 
esta unidade didática busca condições para uma leitura motivadora, que perpasse o texto e possa 
contribuir na formação de um leitor crítico, que percebe o implícito nas leituras que faz e, assim, 
pode participar ativamente no espaço social em que está inserido.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVANETE CRISTINA BELGAMASCO
Orientador: Marcio Roberto do Prado - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A leitura de obras literárias como instrumento de crítica social
Tema: Literatura e escola: concepções e prática
Palavras-chave: Leitura, Obras literárias, Crítica social,
Resumo: O presente artigo é parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), constituindo uma base de consulta para professores da Rede Pública 
Estadual de Educação, que visa articular o trabalho com clássicos da literatura brasileira, como a 
obra "O cortiço" (muitas vezes parte de listas de vestibulares), de Aluísio Azevedo, com os contos 
"Uma vela para Dario", de Dalton Trevisan e "Relato de ocorrência", de Rubem Fonseca, visando 
à reflexão crítica a respeito de uma relevante questão social, inserindo obra literária e os 
educandos em tal contexto. As atividades didáticas referem-se à implementação do projeto no 
Colégio Estadual Urbano Pedroni - Ensino Médio, do município de Floraí, NRE de Maringá, com 
os alunos do 2º ano do Ensino Médio. O objetivo do trabalho é o de oportunizar a reflexão acerca 
do individualismo, possibilitando uma tomada de posição crítica, por meio do trabalho literário.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVANETE CRISTINA BELGAMASCO
Orientador: Marcio Roberto do Prado - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura de obras literárias como instrumento de crítica social
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Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura, obras literárias, crítica social
Resumo: A presente unidade didática é parte integrante das atividades do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), sendo um dos requisitos para implementação do projeto de 
intervenção pedagógica prevista no PDE. Esse material constitui uma base de consulta para 
professores da Rede Pública Estadual de Educação, que visa articular o trabalho com clássicos 
da literatura brasileira, como a obra "O cortiço" (muitas vezes parte de listas de vestibulares), de 
Aluísio Azevedo, com os contos "Uma vela para Dario", de Dalton Trevisan e "Relato de 
ocorrência", de Rubem Fonseca, visando a reflexão crítica a respeito de uma relevante questão 
social, inserindo obra literária e os educandos em tal contexto. As atividades didáticas que se 
seguem referem-se à implementação do presente projeto intervenção no Colégio Estadual Urbano 
Pedroni - Ensino Médio, do município de Floraí, NRE de Maringá, com os alunos do 2º ano do 
Ensino Médio. O objetivo do trabalho é o de oportunizar a reflexão acerca do individualismo, 
possibilitando uma tomada de posição crítica, por meio do trabalho literário. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVANI FANTUCCI VIEIRA
Orientador: Carmen Rodrigues de Lima - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Mário de Andrade: uma proposta de leitura literária para os contos "O Peru de Natal" e 
"Primeiro de Maio"
Tema: ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA O TEXTO LITERÁRIO
Palavras-chave: Literatura, Estratégia de leitura, Mário de Andrade, Contos,
Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados obtidos com o desenvolvimento do Projeto 
de Intervenção Pedagógica, parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), implementado no Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal, na cidade de Maringá - PR, com 
alunos do terceiro ano do Ensino Médio, do período da manhã, durante o ano de 2015. 
Objetivando incentivar o gosto pela leitura do texto literário e, ainda, de outros textos de variados 
gêneros, nossa proposta procurou se fundamentar na utilização de estratégias de leitura, 
sugeridas, principalmente, por Solé (1998). Além disso, recorremos à base teórica sugerida pelas 
Diretrizes Curriculares do Paraná (2008) para o ensino da literatura. A implementação efetivou-se 
por intermédio da elaboração e aplicação de uma unidade didática que foi dividida em nove 
seções que foram ancoradas em estratégias de leitura, partindo da análise dos contos, de vídeos, 
perpassando pelo conceito de conto, desde a sua versão mais clássica até as mais modernas 
como, por exemplo: minicontos, hipercontos, minicontos de ouvir. Essa proposta permitiu além da 
ampliação do conhecimento a partir dos dois contos -objetos de estudo- a discussão de questões 
voltadas para o contexto do trabalho na atualidade, tais como: questões de imigração. A 
apresentação de atividades com gêneros textuais e questões de vestibulares também foram 
sugeridas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVANI FANTUCCI VIEIRA
Orientador: Carmen Rodrigues de Lima - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Mário de Andrade: uma proposta de leitura literária para os contos O Peru de Natal e 
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Primeiro de Maio
Tema: ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA O TEXTO LITERÁRIO
Palavras-chave: Mário de Andrade - estratégia de leitura - conto
Resumo: Sabemos que a leitura é fundamental para o desenvolvimento pessoal e intelectual de 
qualquer indivíduo. Desta maneira, o objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta que 
incida sobre estratégias que o professor poderá utilizar em sala de aula, visando à leitura e 
construção do sentido do texto literário. Esperamos que nossa proposta possa minimizar alguns 
dos problemas inerentes ao processo de leitura de textos dessa natureza, contribuindo, assim, 
para uma prática mais efetiva de estratégias para a leitura de textos dessa natureza entre os 
professores da rede pública. Para a realização do trabalho, o corpus escolhido é composto por 
dois contos de Mário de Andrade, especificamente, de sua obra "Contos Novos", são eles: "O 
peru de Natal" e "Primeiro de maio". A base teórica que utilizaremos será, principalmente, as 
pesquisas de Solé, Menegassi, as DCEs, bem como os estudos de Gotlib e Massaud Moisés, 
entre outros autores. Acreditamos que esse projeto seja relevante tanto para o desempenho 
profissional do professor que busca novos meios e conceitos para melhorar seu trabalho em sala 
de aula quanto para a motivação dos alunos que certamente poderão se interessar mais pela 
leitura literária, visto que nossa perspectiva busca apresentar mecanismos pelos quais eles 
consigam apreender o sentido do texto, tornando-os leitores competentes.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVANILDA BARDUSCO BRUINSMA
Orientador: ROSANA BECKER - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Contos Populares Infantis: uma estratégia para o desenvolvimento da produção escrita 
dos alunos da Sala de Apoio
Tema: Linguistica Aplicada e ensino de lingua portuguesa
Palavras-chave: Linguagem Escrita, Contos Populares, Sequência Didática, Sala de Apoi
Resumo: Este artigo apresenta e discute os principais resultados da implementação do Projeto 
de Intervenção Pedagógica com alunos dos 6ºs anos que frequentam a Sala de Apoio do Colégio 
Estadual Marquês de Paranaguá no município de Vera Cruz do Oeste-PR. A proposta teve como 
objetivo planejar e desenvolver uma proposta didática para Salas de Apoio envolvendo o gênero 
textual contos populares, a partir da metodologia da Sequência Didática, como proposta por Dolz, 
Noverraz e Schneuwly (1994) e adaptada por Costa-Hübes (2008). As atividades de leitura, 
oralidade, escrita e de análise linguística desenvolvidas contribuíram para o avanço dos 
conhecimentos linguísticos dos alunos que demonstraram um melhor desempenho ao 
desenvolvê-las, participando e se envolvendo com o trabalho realizado. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVANILDA BARDUSCO BRUINSMA
Orientador: ROSANA BECKER - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: : Contos Populares Infantis: uma estratégia para o desenvolvimento da produção escrita 
do aluno da sala de apoio
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Contos Populares, Sequência Didática, Sala de Apoio, Linguagem Escrita
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Resumo: Esta Unidade Didática está alicerçada na concepção de linguagem como interação que 
se realiza nos gêneros discursivos/textuais (BAKTHIN, 1992; 2010).Optou-se nesta unidade 
didática pelo trabalho com a escrita a partir da leitura e produção de textos, tendo em vista que o 
texto é reconhecido como unidade linguística constitutiva da interação verbal e, 
consequentemente, materialidade dos gêneros textuais/discursivos.A partir do gênero textual 
"contos populares" é apresentada uma sequência didática como proposta por Dolz, Noverraz 
eSchneuwly (2004) e adaptada por Costa -Hübbes (2008). Este material tem como objetivo 
principal contribuir para o desenvolvimento das práticas discursivas da leitura, oralidade e 
principalmente a escrita dos alunos da Sala de Apoio, a fim de tornarem-se proficientes nas 
escolhas de linguagem que possam atender a seus objetivos de interação por meio da escrita. As 
atividades propostas contemplarão 32h/a.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVONETE DA SILVA
Orientador: CECILIA MARIA GHEDINI - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: LINGUAGEM E SUAS DINAMICAS NO CONTEXTO ESCOLAR: INTERAÇÕES ENTRE 
ORALIDADE E ESCRITA
Tema: Leitura e linguagem como formas de comunicação
Palavras-chave: linguagens, oralidade, escrita,
Resumo: O texto tem por objetivo descrever o processo de intervenção realizado com base na 
implementação de práticas de leitura que viabilizam o contato dos alunos com textos escritos, e 
as formas de comunicação oral, como condição para o desenvolvimento da linguagem e de 
atribuição de sentido a leitura. A metodologia utilizada baseou-se na observação, explanação e 
exploração de conteúdos previamente escolhidos, os quais compõem a unidade didática do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Tais conteúdos que versam sobre a prática da 
oralidade e da escrita foram desenvolvidos com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental II. As 
considerações preponderantes extraídas desta prática de intervenção explicitam necessidades de 
mudanças, dentre elas, podemos destacar que os alunos apreciam atividades inovadoras e 
diversificadas, que extrapolem os limites sistemáticos do livro didático e das aulas expositivas, 
nesta unidade optou-se pela leitura de imagens, viabilizando aos alunos participantes a 
perspectiva da linguagem como forma de comunicação presente em momentos do cotidiano ao 
mesmo tempo em que está associada a oralidade e a escrita adotadas em sala de aula e nos 
conteúdos sistemáticos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVONETE DA SILVA
Orientador: CECILIA MARIA GHEDINI - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LINGUAGEM E SUAS DINAMICAS NO CONTEXTO ESCOLAR: INTERAÇÕES ENTRE 
ORALIDADE E ESCRITA
Tema: Leitura e linguagem como formas de comunicação
Palavras-chave: Leitura, escrita, oralidade, linguagem,
Resumo: Esta unidade didática por objetivo a realização de práticas pedagógicas de leitura que 
viabilizem o contato com textos escritos, e formas de comunicação oral como condição para o 
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desenvolvimento da linguagem e de atribuição de sentido a leitura. Entendemos que ao proceder 
à escolha pelo tipo de gênero textual, o professor estará refletindo sobre as diferentes formas em 
que a língua é utilizada e seu contexto social. Neste sentido, busca-se utilizar diferentes gêneros 
discursivos para motivar a leitura, a escrita e a oralidade, dentre eles destacamos a leitura de 
imagens, canções, contos e outros. Os procedimentos metodológicos serão quatro "circuitos 
pedagógicos, "aprender", "entender", "responder" e "produzir". Por meio destes circuitos serão 
disponibilizadas situações de leituras silenciosas e orais acompanhadas de atividades didático-
pedagógicas próprias do tema de estudo gêneros textuais com a finalidade de elaboração de 
conceitos por parte dos alunos envolvidos nestas situações de ensino. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IZABEL CRISTINA VIEIRA
Orientador: Jacqueline Costa Sanches Vignoli - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O estudo dos gêneros discursivos e das sequências didáticas para o ensino da Língua 
Portuguesa
Tema: Linguística aplicada e ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Formação Continuada, Gêneros Textuais, Sequência Didática
Resumo: Este artigo apresenta a síntese/os resultados do projeto de intervenção intitulado "O 
ESTUDO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS E DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO 
DE LÍNGUA PORTUGUESA". Este projeto analisou, juntamente com professores de língua 
portuguesa da Escola Estadual Faria Sobrinho, desafios enfrentados por eles no ensino da língua, 
percebendo que a tarefa de ensinar a língua como instrumento de interação social deve ser 
estendida a todos os professores que trabalham na educação. Sendo assim, durante a aplicação 
deste Projeto do Programa de Desenvolvimento Educacional, os professores juntamente com a 
equipe pedagógica analisaram através de grupos de estudos questões como formação 
continuada do professor e desenvolvido em uma escola da rede pública de uma cidade da região 
litorânea do Paraná. O problema que norteou este trabalho foi tentar mostrar que o ensino da 
língua materna como instrumento de interação na sociedade tem sido insatisfatório, pois mesmo 
havendo vários projetos de apoio aprendizagem dentro das escolas públicas a escola não tem 
conseguido melhorar de forma satisfatória o desenvolvimento de seus alunos no tocante ao uso 
da língua. Partindo desses questionamentos, fizemos o estudo dos gêneros textuais a partir de 
um procedimento específico, as Sequências Didáticas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IZABEL CRISTINA VIEIRA
Orientador: Jacqueline Costa Sanches Vignoli - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O estudo dos gêneros discursos e das sequências didáticas para o ensino de Língua 
Portuguesa
Tema: Linguística aplicada e ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Formação Continuada, Gêneros Textuais, Sequência Didática
Resumo: O presente trabalho é uma produção didático-pedagógica dentro do Programa de 
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desenvolvimento Educacional (PDE), ofertado aos professores da rede pública do estado do 
Paraná, e tem como objetivo principal trabalhar com os professores de Língua Portuguesa da 
Escola Estadual Faria Sobrinho oficinas que priorizem a teoria e a pratica dos temas: Formação 
Continuada, Concepções de Língua, Gêneros Textuais e Sequências Didáticas, visando melhorar 
suas práticas pedagógicas, e assim melhorar o desempenho dos alunos do Ensino Fundamental 
no tocante ao uso da língua. O caderno pedagógico fará parte do plano de ação da escola e 
buscará auxiliar na sistematização das ações necessárias para a efetivação do Projeto. Este 
material está dividido em unidades didáticas preparadas em forma de oficinas a serem 
desenvolvidas com os docentes de Língua Portuguesa, visando contribuir com o estudo teórico 
metodológico da língua como objeto de interação social, fazendo assim com que o aluno se torne 
um sujeito capaz de agir e interagir com a sociedade em que vive e através da linguagem 
sociointerativa. Espera-se assim, que este trabalho traga uma contribuição positiva no incentivo à 
leitura, e a formação continuada para os professores de língua portuguesa das séries 
fundamentais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANETE KUHNEN MARQUES
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: LITERATURA E ARTE UMA CONEXÃO INTER E TRANSDISCIPLINAR: transversalizando 
telas, toques e textos.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Literatura,Arte, Haicai, Mídia
Resumo: O presente artigo reflete o resultado de uma pesquisa em leitura de textos literários, 
visuais e musicais realizada como uma das atividades do Plano de Desenvolvimento Educacional 
do Paraná PDE nas séries do Ensino Médio. Explicita que a partir das leituras sugeridas os 
estudantes produziram seus próprios haicais observando as características e propriedades que 
são inerentes a esta modalidade de composição poética. Igualmente comenta sobre os resultados 
da inclusão digital presente nas atividades de sala de aula e em ambientes virtuais, como uma 
aliada no processo de ensino-aprendizagem. Comenta sobre uma pesquisa referindo-se às 
origens do haicai, principais autores japoneses, brasileiros e paranaenses em consonância com 
as Artes Visuais, em especial a obra de Van Gogh, por entendermos que a leitura e a literatura 
são essenciais para o ser humano, tendo em vista que ambas desenvolvem a percepção crítica 
sobre determinado assunto. O artigo abordou a importância do ensino da Literatura no Ensino 
Médio, valendo-nos de um estudo sobre a arte de Van Gogh e sobre os haicais, numa perspectiva 
sociointeracionista embasada na transdisciplinaridade e transversalidade que promovem um 
procedimento de vivências diferenciadas com o conhecimento em um processo participativo e 
interativo de ensino e aprendizagem propiciado também pela mídia digital, e pelos atores do 
processo educativo. Também ressaltamos no presente texto a importância de reconhecer que, 
vivemos em uma sociedade tecnológica, na qual o acesso à informação é rápido e amplo, sendo, 
pois, importante que a escola se valha de todos os recursos para minimizarmos a quantidade de 
pessoas que apresentam dificuldades de leitura e compreensão textual.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANETE KUHNEN MARQUES
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LITERATURA E ARTE UMA CONEXÃO INTER E TRANSDISCIPLINAR: transversalizando 
telas, toques e textos.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura, Arte Visual, Haicai, Tecnologia,
Resumo: A presente unidade didática possibilita ao aluno a leitura de textos literários, visuais e 
musicais. E a partir dessa leitura leva-lo a produzir os seus próprios haicais observando as suas 
características, além de promover a inclusão digital por meio das atividades em ambientes 
virtuais, pois a consideramos uma aliada no processo de ensino-aprendizagem. Almejamos ainda, 
desenvolver uma pesquisa sobre a origem do haicai, principais autores japoneses, brasileiros e 
paranaenses em consonância com as Artes Visuais, em especial a obra de Van Gogh, por 
entendermos que a leitura e a literatura são essenciais para o ser humano, uma vez que ambas 
desenvolvem a percepção crítica sobre determinado assunto. No decorrer do desenvolvimento 
das atividades faremos visita à biblioteca municipal e ao Parque Ecológico da Usina Foz do 
Chopim para que os alunos façam fotografias da paisagem que mais os impressionam, a partir 
delas fazer a produção de Haicais que serão expostos no site da escola, blog da turma e em uma 
página das redes sociais, além da apresentação à comunidade na Feira do Conhecimento do 
Colégio. O projeto será desenvolvido numa turma de Segundo Ano do Ensino Médio, pois visa 
abordar a importância do ensino da Literatura neste período de ensino, numa perspectiva 
sociointeracionista embasada na transdisciplinaridade e transversalidade através da mídia digital.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JAQUELINE YAGUI MARTINS
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: LEITURA: SIGNIFICATIVA E PROFICIENTE
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura - Avaliações externas: análise dos resultados como 
subsídios para o trabalho docente.
Palavras-chave: Leitura, Significativa, Proficiência, Aprendizagem, Criticidade,
Resumo: Este projeto foi desenvolvido com estudantes do 1º ano do ensino médio, no período 
matutino, do Colégio Estadual Coronel Joaquim Pedro de Oliveira. Por meio de estratégias de 
ações, alusivas à metodologia docente, com foco no Método Recepcional, e à leitura dos 
resultados das avaliações externas/SAEP, pretendeu-se desenvolver, em sala de aula, leitura 
significativa e proficiente, no sentido de gerar condições para que os estudantes identificassem e 
inferissem as especificidades de diferentes gêneros textuais, bem como fossem capazes de 
elaborar, com eficiência, enunciados díspares. Além disso, estariam aptos a levantar e reformular 
hipóteses, compreender e interpretar textos diversificados, cujos procedimentos incorrem em 
leituras críticas e na ampliação do repertório intelectual. Por fim, a implementação deste projeto 
resultou em aprimoramento do desempenho escolar e conferiu relevante criticidade aos 
estudantes partícipes.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JAQUELINE YAGUI MARTINS
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura: significativa e proficiente
Tema: O estudo e aprendizagem da leitura com foco nas avaliações externas-SAEP
Palavras-chave: Leitura, aprendizagem, significativa, proficiência,
Resumo: O estudo e a aprendizagem da leitura são primordiais no processo ensino-
aprendizagem, pois oportunizam o aprimoramento da proficiência linguística e, assim, todos os 
alunos podem compreender o que, para que, o porquê ler e qual o sentido do texto, do autor e, 
especialmente, a sua intenção como interlocutor em relação ao conhecimento discursivo, textual e 
linguístico. Logo, é fundamental repensar as metodologias em sala de aula para que se possam 
construir atividades com vários gêneros e tipos textuais a partir de práticas, ações e estratégias 
direcionadas à aprendizagem concreta da leitura. Desse modo, a leitura será significativa para o 
aluno e poderá possibilitar-lhe a compreensão e a interpretação de textos diversificados, além de 
aprimorar seu desempenho escolar o qual gerará proficiência na leitura crítica e ampliação de 
conhecimento intelectual, com vistas ao êxito escolar e social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOEL HYPOLITO ZANARDINE
Orientador: Altair Pivovar - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O Hip Hop do Racionais MC`s: resignificando a aprendizagem da Língua Portuguesa pela 
produção de textos significativos
Tema: Linguística aplicada ao ensino da língua portuguesa
Palavras-chave: Música, Hip Hop, leitura, interpretação,
Resumo: O presente artigo tem como objetivo destacar a importância e a viabilidade da proposta 
do projeto de intervenção didática e metodológica nas aulas da disciplina de Língua Portuguesa 
no colégio estadual Aníbal Khury Neto. A música, tomada em suas características de gênero 
discursivo, pode ser uma ferramenta pedagógica eficaz, pois ela nutre o processo de 
ensinoaprendizagem pela via das possibilidades de interlocução entre professor e alunos. A 
escolha do RAP não foi aleatória: após uma análise criteriosa desse estilo musical e com base na 
experiência que desenvolvi ao longo de mais de 10 anos lecionando a disciplina de Língua 
Portuguesa, percebi a grande empatia dos alunos com esse gênero musical, com destaque às 
músicas do Racionais MC"s, já que a maioria dos alunos do Ensino Médio demonstram afinidade 
com esse grupo musical. As letras dos Racionais MC"s são contundentes e fazem uma grande 
crítica social. A turma selecionada para participar da aplicação do projeto de implementação foi a 
do 3º ano do Ensino Médio, do período noturno. O espaço destinado ao projeto foi o laboratório 
de informática e de recursos audiovisuais. Cabe destacar que o uso da música tinha o objetivo de 
dar suporte aos alunos para a produção de textos orais e escritos. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOEL HYPOLITO ZANARDINE
Orientador: Altair Pivovar - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Hip Hop,do RacionaisMc, contribuindo na produção de textos significativos
Tema: Linguísta Aplicada ao Ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: gênero discursivo- Hip Hop - crítca social- argumentação e opinião
Resumo: A Unidade Didática ora a ser apresentada propõe o uso da música , especialmente do 
RacionaisMc, como recurso didático-pedagógico para o ensino da Língua Portuguesa e a 
construção de textos significativos pela via da argumentação e da opinião. Neste contexto, a 
música do RacionaisMc tem um papel preponderante, pois ela irá nutrir pela via das 
possibilidades a interlocução entre os sujeitos no processo ensino-aprendizagem que são: 
professor- alunos- fatos sociais relevantes. A escolha do Hip Hop deu-se pela afinidade que os 
alunos tem com o grupo e o gênero musical. As músicas do RacionaisMc apresentam letras 
contundentes e com grande apelo e crítica social, são músicas com linguagens fortes cuja 
provocação é inevitável, pois instigam a reflexão e desvelam os graves problemas enfrentados 
diariamente na sociedade. Em uma das músicas selecionada para a produção da unidade 
didática, será a música " Diário de um Detento" nela há uma severa crítica ao sistema prisional 
brasileiro e a falta de perspectiva para o detento fora dos muros da prisão. Com base neste 
problema social, a presente Unidade Didática proporá a construção de texto sejam eles orais ou 
escritos propiciando ao aluno argumentos e opinião sobre o tema ora sucitado 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOELMA DE SENE VIEIRA
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Mia Couto em sala de aula:leitura do O Fio das Missangas
Tema: Literatura e Escola: Concepções Práticas
Palavras-chave: Literatura, Cultura Africana, Mia Couto, Conto
Resumo: Há uma lacuna nos sistemas educacionais brasileiros sobre a cultura africana. Esta 
ausência trouxe consequências sobre a população, favorecendo assim um ambiente com 
exclusões étnicas, o qual se denomina racismos, deixando brechas sobre a verdadeira história 
daqueles que nunca foram escravos, mas sim escravizados (todos nós nascemos livres) pelos 
pensamentos eurocentristas que queriam deixar claro sua superioridade sobre os negros. Os 
alunos hoje têm a oportunidade de conhecerem e desconstruir pré-conceitos impostos pelos anos 
de estudo de histórias contadas pelo olhar dos senhores de engenho. Reconhecer a identidade 
dos povos que geraram nossa nação é trabalho que precisa ocupar o espaço escolar. A educação 
será capaz de oferecer aos alunos a possibilidade de questionar e refletir sobre a difícil luta contra 
o racismo, e são necessários professores que abracem esta causa, pois a batalha é grande e o 
fazer pedagógico é uma tarefa necessária neste começo de luta. Seremos de fato educadores se 
formos capazes de oferecer aos nossos alunos a possibilidade de levá-los e a contribuir no 
processo da democracia brasileira. Desta forma, este projeto de implementação pedagógica 
integra o Projeto de Desenvolvimento da Secretária de Estado da Educação do Paraná, o qual se 
intitula: Mia Couto na sala de aula: leitura O Fio das Missangas (2009). A escolha desse autor 
moçambicano surgiu devido à proximidade de suas narrativas, com autores da literatura brasileira 
que encantam e desperta o leitor aos novos falares. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOELMA DE SENE VIEIRA
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Mia Couto em sala de aula:leitura do O Fio das Missangas
Tema: Literatura e Escola: Concepções Práticas
Palavras-chave: Literatura, Cultura Africana, Mia Couto, Conto
Resumo: Há uma lacuna nos sistemas educacionais brasileiros sobre a cultura africana. Esta 
ausência trouxe consequências sobre a população, favorecendo assim um ambiente com 
exclusões étnicas, o qual se denomina racismos, deixando brechas sobre a verdadeira história 
daqueles que nunca foram escravos, mas sim escravizados (todos nós nascemos livres) pelos 
pensamentos eurocentristas que queriam deixar claro sua superioridade sobre os negros. Os 
alunos hoje têm a oportunidade de conhecerem e desconstruir pré-conceitos impostos pelos anos 
de estudo de histórias contadas pelo olhar dos senhores de engenho. Reconhecer a identidade 
dos povos que geraram nossa nação é trabalho que precisa ocupar o espaço escolar. A educação 
será capaz de oferecer aos alunos a possibilidade de questionar e refletir sobre a difícil luta contra 
o racismo, e são necessários professores que abracem esta causa, pois a batalha é grande e o 
fazer pedagógico é uma tarefa necessária neste começo de luta. Seremos de fato educadores se 
formos capazes de oferecer aos nossos alunos a possibilidade de levá-los e a contribuir no 
processo da democracia brasileira. Desta forma, este projeto de implementação pedagógica 
integra o Projeto de Desenvolvimento da Secretária de Estado da Educação do Paraná, o qual se 
intitula: Mia Couto na sala de aula: leitura O Fio das Missangas (2009). A escolha desse autor 
moçambicano surgiu devido à proximidade de suas narrativas, com autores da literatura brasileira 
que encantam e desperta o leitor aos novos falares. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOELMA VON KRUGER LOVATTO
Orientador: VERONICA BRANCO - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O domínio da leitura e da escrita: importância para as aprendizagens escolares e o 
exercício da cidadania.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: leitura, escrita, aprendizagens escolares
Resumo: O presente artigo é composto pelo relato de atividades de leitura e escrita realizadas 
com alunos de sexto ano do ensino fundamental que frequentaram a sala de apoio a 
aprendizagem de língua portuguesa. Tais atividades fizeram parte de um caderno pedagógico, 
dividido em três unidades didáticas que foram embasadas nos estudos de Emília Ferreiro e outros 
autores. A partir dos resultados obtidos através de uma avaliação diagnóstica, os quais 
confirmaram que muitos alunos não dominavam a leitura e a escrita, comprometendo assim as 
demais aprendizagens escolares. Dos 15 alunos avaliados (doze meninos e três meninas) 3 
encontravam-se no nível pré-silábico, 8 no nível silábico e 4 no nível alfabético. Após a 
participação nas atividades propostas, os participantes desse processo apresentaram melhora 
gradativa no desenvolvimento das atividades de leitura e escrita. Contudo, os três alunos que se 
encontravam no nível pré-silábico, nível muito elementar, apresentaram um avanço mais lento e 
hoje estão alfabéticos e ainda não alfabetizados, necessitam de mais tempo de acompanhamento 
em sala de apoio, para vencerem suas dificuldades.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOELMA VON KRUGER LOVATTO
Orientador: VERONICA BRANCO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O domínio da leitura e da escrita: importância para as aprendizagens escolares e o 
exercício da cidadania.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: leitura, escrita, ensino-aprendizagem
Resumo: O presente Caderno Pedagógico surgiu a partir dos resultados obtidos numa avaliação 
diagnóstica realizada com alunos do 6° ano de uma escola pública, os quais confirmaram que 
muitos alunos não dominam a leitura e a escrita, fato esse que compromete as demais 
aprendizagens escolares. Tem como aporte teórico a psicogênese da língua escrita elaborada por 
Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Seu objetivo geral é promover nesses alunos a reflexão a 
respeito da importância da leitura e escrita como essenciais a sua autonomia no convívio social, e 
ainda como elas se fazem importantes para que as aprendizagens escolares se concretizem. O 
caderno é composto por três unidades didáticas, as quais apresentam atividades para os três 
níveis de leitura e escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSE ARTURO MIRANDA BATALHA
Orientador: Alice Atsuko Matsuda - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A LITERATURA DOS CLÁSSICOS: AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE, DE JOSÉ 
SARAMAGO
Tema: O ensino da literatura com aporte teórico nas Teorias da Recepção Metodologias de ensino 
da literatura pautadas na Estética da Recepção
Palavras-chave: letramento literário, clássicos, saramago, metodologias de ensino de literatura
Resumo: Este artigo tem por objetivo expor reflexões sobre a implementação do projeto didático-
pedagógico no Colégio Estadual Professora Helena Wysocki, no município de Araucária, Paraná. 
O Projeto tem o objetivo de desenvolver o letramento literário com alunos dos terceiros anos-
noturno, por meio dos clássicos, empregando a obra As Intermitências da Morte, de José 
Saramago . As metodologias que serviram como subsídios de trabalho foram o Método 
Recepcional, de Bordini e Aguiar e o Letramento Literário, de Rildo Cosson.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSE ARTURO MIRANDA BATALHA
Orientador: Alice Atsuko Matsuda - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: SARAMAGO: AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE COMO FRUIÇÃO ESTÉTICA E 
POSSIBILIDADE DE REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A REALIDADE DO ALUNO.
Tema: O ensino da literatura com aporte teórico nas Teorias da Recepção Metodologias de ensino 
da literatura pautadas na Estética da Recepção
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Palavras-chave: leitura dos clássicos, Estética da Recepção, fruição literária, perspectivas 
críticas, José Saramago
Resumo: A literatura dos clássicos é herança cultural que colabora para a formação dos leitores, 
no caso deste projeto, dos nossos alunos. Consideramos que essa formação pode humanizar e 
melhorar os aspectos individuais. Este material tem como objetivo auxiliar os professores no 
trabalho de proporcionar o Letramento Literário e as possibilidades de desenvolvimento da escrita 
aos alunos da escola pública. O trabalho contemplará as metodologias da Recepção de Bordini e 
Aguiar e a metodologia literária de Rildo Cosson, utilizando a obra de José Saramago: "as 
Intermitências da Morte". A preocupação de formar bons leitores e que evoluam na leitura de 
literatura de qualidade, motivam este trabalho que exige comprometimento por parte do professor 
que desejar implementar na sua escola. Também propõe uma maneira efetiva para o letramento 
literário dos alunos, colaborando para quebrar o paradigma de que os clássicos são inacessíveis 
no meio escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSEANE MARIA DA SILVA
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O Ensino da Literatura através de outras Linguagens
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura e outras linguagens, Literatura e música, Literatura e cinema, 
Literatura e teatro, Literatura e HQS,
Resumo: O presente artigo relata os estudos realizados sobre a Literatura, seu diálogo com 
outras artes e linguagens, as experiências vividas durante o período de Implementação do Projeto 
de Intervenção, com a turma do 1º ano do Ensino Médio e as discussões e reflexões com o Grupo 
de Trabalho em Rede, nos anos de 2013, 2014 e 2015. O estudo teve início com uma 
preocupação antiga e angustiante com os alunos que adentram o Ensino Médio e seu 
desinteresse pelas aulas de literatura. Muitas leituras foram realizadas, a fim de encontrar uma 
metodologia, sugestões e ideias, que pudessem sanar ou amenizar a situação-problema 
apresentada. A pesquisa foi ampla e complexa para a produção do material didático, fator que 
provocou a a interdisciplinaridade com as disciplinas de História, Arte e Geografia, enriquecendo 
ainda mais o estudo. O formato do material foi o "Caderno Pedagógico", a metodologia 
empregada foi a "Estética da Recepção", para o ensino da Literatura, sugerido pelas Diretrizes 
Curriculares do Estado do Paraná de Língua Portuguesa. Na fase de implementação, as 
investigações, estudos e o material didático produzido, foi posto em prática e sua realização foi 
próspera. As reflexões, discussões e contribuições dos professores da rede no GTR vieram 
ampliar os conhecimentos e enriquecer o acervo de pesquisas dos cursistas participantes e da 
tutora. Todo o processo proporcionou um imenso crescimento profissional e humano, os 
resultados foram além do esperado, os objetivos alcançados, as dificuldades amenizadas, 
trazendo, enfim, um enorme sentimento de realização.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSEANE MARIA DA SILVA
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: O Ensino da Literatura através de outras Linguagens
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura e outras linguagens, Literatura e música, Literatura e cinema, 
Literatura e teatro, Literatura e HQS,
Resumo: A produção deste material didático foi pensada, como busca de uma proposta, que 
viesse amenizar a preocupação com o desinteresse pelas aulas de Literatura, apresentado pela 
maioria dos alunos que adentram o ensino médio. Com isso, almeja apresentar leituras e 
atividades, que busquem aproximar modos diferentes de expressão, mas que são totalmente 
interligadas pela "palavra", através do contato com textos de diferentes gêneros e esferas de 
circulação, contextualizando, provocando diálogos com a contemporaneidade, adotando-os como 
instrumento didático nas aulas de literatura. O "Método Recepcional", sugerido pelas Diretrizes 
Curriculares do Estado do Paraná, foi a metodologia empregada, como tentativa de ampliar as 
possiblidades de aprendizagem. Não se pretende confrontar as diferentes expressões artísticas 
dizendo o que é bom ou ruim, mas desenvolver a capacidade de percepção das diferenças e 
estimular a criticidade e a criatividade, partindo das origens da literatura para a 
contemporaneidade, para que os envolvidos mergulhem no mundo literário de forma natural e 
espontânea, através de adaptações do nosso trabalho aos recursos que nos oferecem, hoje, o 
mundo moderno, incitando-os ao exercício da prática do discurso.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSENEI AGUINALDO JACINTO
Orientador: CLAUDIA VALERIA DONA HILA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: UMA ABORDAGEM DO PROCESSO DE REVISÃO NA PRODUÇÃO TEXTUAL DE 
ALUNOS DE SEXTOS ANOS
Tema: Linguistica Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Escrita, Revisão, Reescrita, Educação
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da análise de uma abordagem de revisão em textos 
de alunos de sextos anos, a partir da proposta de implementação. O texto está dividido em quatro 
seções. Na primeira, apresentamos o referencial teórico acerca das questões de revisão e de 
reescrita; na segunda, procedimentos metodológicos; na sequência, a reescrita dos textos a partir 
dos apontamentos dos alunos-revisores. Por fim, as considerações finais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSENEI AGUINALDO JACINTO
Orientador: CLAUDIA VALERIA DONA HILA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero autobiografia como objeto de ensino
Tema: Linguistica Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Educação, Língua Portuguesa, Gêneros Discursivos, Autobiografia,
Resumo: A presente produção didático-pedagógica apresenta uma Sequência Didática com o 
gênero autobiografia. Nela assumimos como Conteúdo Estruturante o discurso como prática 
social. O documento está organizado em oito oficinas, sendo a primeira com atividade para 
motivação na qual os alunos terão um primeiro contato com o conteúdo temático do gênero 
elencado; a segunda, apresenta atividades sobre o contexto de produção a fim de que os alunos 
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passem a ter clareza sobre quem, por que e para quem geralmente se produz esse gênero 
textual, em que esfera social geralmente são encontrados circulando, em que suporte; na terceira, 
exploramos a construção composicional com o intuito de levar o aluno a apreender as 
peculiaridades do gênero autobiografia no que se refere à escrituração composicional; na quarta, 
mediamos atividades sobre as marcas do estilo; na quinta, propomos a produção do gênero 
trabalhado; na sexta, organizamos uma atividade de auto-avaliação; na sétima, colocamos uma 
seção para revisão e reescrita do texto produzido; na oitava, será o momento onde os alunos 
digitarão seu texto no suporte: o blog.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOVANA BOCCHI DENGO
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A FORMAÇÃO CONTINUADA EM PRÁTICAS DE LEITURA PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Estratégias, Habilidade leitora, Professor
Resumo: As diferentes formas de se abordar o Ensino das Estratégias de Leitura nos faz remeter 
e compreender como o conhecimento é construído em torno da habilidade leitora e como o 
professor propõe o trabalho de leitura em sala de aula. Nesse sentido, para que o 
desenvolvimento da aprendizagem em relação à leitura ocorra, é necessário que as estratégias 
em sala de aula facilitem e instaurem um vinculo de ligações mais concretas sobre os textos que 
são trabalhados. As estratégias usadas como recurso para se entender as entrelinhas de um 
texto, são formas mais diretas para se conseguir a maturação da própria leitura.Tornar o trabalho 
do professor mais propício em sala de aula leva os alunos a compreenderem melhor e com mais 
tranquilidade as questões ligadas à complexidade da habilidade leitora.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOVANA BOCCHI DENGO
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Proposta de Formação Continuada como Suporte Pedagógico para desenvolver Práticas 
de Leitura para anos finas do Ensino Fundamental
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Estratégias,Formação Continuada
Resumo: A habilidade leitora é um recurso muito importante nos dias de hoje e a escola deve 
acompanhar a evolução social da mesma e facilitar a compreensão por meio do uso de 
estratégias de leitura e metodologias variadas. Os docentes têm um papel muito importante 
dentro da sala de aula na hora de desenvolver o seu trabalho em relação à motivação e ao 
despertar o gosto pela mesma. Este trabalho tem por objetivo principal disponibilizar estratégias 
de leitura através da formação continuada em forma de oficinas teóricas e práticas para os 
docentes dos anos finais do ensino fundamental como forma de subsidiar e agilizar o processo de 
leitura em sala de aula tanto para os professores de língua portuguesa como para as outras 
disciplinas. Aprimorando dessa forma as aulas de leitura para os alunos e garantindo um processo 
de ensino aprendizagem coerente com a teoria e a prática pedagógica e dando sentido da leitura 
na vida e no contexto social dos alunos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JUCELSA CACHOEIRA
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE LEITORES
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, FORMAÇÃO LEITORA
Resumo: O artigo discorre sobre a formação leitora na educação básica e a influência da 
contação de histórias como estratégia de promoção da leitura do texto literário impresso. O tema 
em questão foi objeto de estudo do PDE 2014 - 2015, e buscou fomentar discussões, com os 
professores de Língua Portuguesa, do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, no município de 
Cascavel. As discussões pautaram-se nas concepções de leitura que temos e de como estas 
refletem na prática da leitura em sala de aula. Também fazia parte dos nossos objetivos investigar 
e reconstruir os conceitos de que os alunos não leem e não gostam de ler, procurando pensar 
sobre a influência da contação de histórias na formação do leitor. O trabalho foi desenvolvido por 
meio de oficinas práticas, associadas às reflexões, nas quais o Material Didático Pedagógico, 
produzido a partir das pesquisas, foi utilizado como apoio na realização das atividades com os 
professores. Os encontros possibilitaram-nos rever os conceitos acerca da leitura, compreender 
melhor o papel do professor, enquanto leitor e formador de leitores, além de experimentarmos 
algumas técnicas de ler e contar histórias, utilizando jogos simples para explorar o controle das 
emoções, a expressão corporal e a criatividade, finalizando as atividades com uma contação de 
cara a cara com o público escolar. Como suporte teórico, para estes estudos, estiveram:Silva 
(1991), Solé (1998), Freire (1989), Lajolo (1996), Coelho (1982), Zilberman (2008), entre outros. 
Os resultados foram bastante positivos, visto que as atividades contaram com uma boa 
participação dos colegas de trabalho durante a aplicação do projeto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JUCELSA CACHOEIRA
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE LEITORES
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, FORMAÇÃO LEITORA
Resumo: Baseados em discursos padronizados, de que "os alunos não leem", "os alunos não 
sabem ou não gostam de ler", e ancorados na perspectiva de que o ser humano lê como vive, 
interagindo, constantemente sensações, emoções e pensamentos, este projeto pretende 
investigar e refletir a influência da contação de histórias na formação de leitores. E como forma de 
propormos alternativas para compreendermos e minimizarmos este "suposto problema", 
fomentaremos a criação de grupo de estudos com os professores de Língua Portuguesa do 
Colégio Estadual Eleodoro E. Pereira para refletir e repensar o trabalho com leitura no Ensino 
Fundamental, buscando ampliar a noção de leitura como um processo dinâmico e reflexivo do 
contexto social (FREIRE, p.1982). A partir das discussões convidaremos o grupo a apresentar 
possíveis estratégias para a aproximação do professor e, consequentemente, do aluno com os 
livros buscando desenvolver hábitos de leitura e, na sequencia, apresentaremos, então a 
contação de histórias como estratégia capaz de promover afinidades entre o leitor e o texto, 
explorando algumas obras e técnicas para ler e contar histórias, por meio de oficinas. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANA CORA
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Os gêneros discursivos e a gramática
Tema: Linguística Aplicada e o Ensino de Língu
Palavras-chave: Gêneros, implementação, prática pegagógica,
Resumo: Neste artigo final, pretendeu-se trabalhar com diversos gêneros textuais, em que foram 
levados em conta vários fatores. Primeiramente o aluno foi exposto ao gênero, desenvolvendo 
uma familiarização com eles. Essa familiarização compreendeu a ativação do conhecimento 
prévio do aluno sobre o gênero em questão. Em seguida, foi discutida sua prática social: quem 
escreve, a quem se dirige, quando, qual o objetivo, como ele é usado, onde circula, se tem 
imagens e qual a função delas, etc. Após esse levantamento coletivo, foi discutida sua construção 
composicional, o que permite identificar as características que estão mais visíveis no gênero. A 
partir dessa verificação, foi feita a leitura do gênero em questão para, posteriormente, realizou-se 
atividades de análise e compreensão do texto. Essas atividades compreenderam principalmente a 
verificação do uso da linguagem apropriada ao gênero, sua forma e vocabulário, sua composição 
linguística. Nas atividades em que se fez produção textual, o aluno teve a possibilidade de pôr em 
prática a linguagem de cada gênero e seu uso apropriado. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANA CORA
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Os gêneros discursivos e a gramática
Tema: Linguística Aplicada e o Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros textuais, linguagem, composição linguística,
Resumo: Nesta unidade didática, pretende-se trabalhar com diversos gêneros textuais, em que 
serão levados em conta vários fatores. Primeiramente o aluno deve ser exposto ao gênero, 
desenvolvendo uma familiarização com eles. Essa familiarização compreende a ativação do 
conhecimento prévio do aluno sobre o gênero em questão. Em seguida, será discutida sua prática 
social: quem escreve, a quem se dirige, quando, qual o objetivo, como ele é usado, onde circula, 
se tem imagens e qual a função delas, etc. Após esse levantamento coletivo, será discutida sua 
construção composicional, o que permite identificar as características que estão mais visíveis no 
gênero. A partir dessa verificação, será feita a leitura do gênero em questão para, posteriormente, 
realizar atividades de análise e compreensão do texto. Essas atividades compreendem 
principalmente a verificação do uso da linguagem apropriada ao gênero, sua forma e vocabulário, 
sua composição linguística. Nas atividades em que se fizer produção textual, o aluno terá a 
possibilidade de pôr em prática a linguagem de cada gênero e seu uso apropriado. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANE CASSOL
Orientador: Eliana Maria Severino Donaio Ruiz - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Contribuições das tecnologias digitais para o ensino da produção do artigo de opinião
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Argumentação, artigo de opinião, tecnologias digitais,
Resumo: Esse artigo analisa a aplicação de uma proposta de intervenção pedagógica (FREITAS, 
2014) vinculada ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), formulada sob os 
paradigmas da concepção bakhtiniana dos gêneros discursivos e organizada no formato de uma 
Sequência Didática. O objetivo deste trabalho foi auxiliar alunos da 3ª série do Curso Formação 
de Docentes a compreender e aprimorar a produção escrita do gênero textual/discursivo artigo de 
opinião, por meio de estratégias que envolvem leitura, oralidade, escrita e análise linguística de 
textos presentes na mídia impressa e digital, assim como desenvolver práticas de produção 
textual colaborativa em programas disponíveis na Internet. Este trabalho foi aplicado no Curso de 
Formação de Docentes com 17 alunos, no decorrer de 34 aulas, entre julho de setembro de 2015, 
possibilitando verificar que as ações didático-pedagógicas ampliaram o repertório de leitura de 
artigos de opinião, a compreensão de mecanismos linguístico-textuais fundamentais para a 
escrita de textos argumentativos e, principalmente, o desenvolvimento da autonomia dos alunos, 
tanto no processo de leitura em meio digital e impresso, quanto no processo de produção textual 
escrita, ambos apoiados pelos recursos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDICs).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANE CASSOL
Orientador: Eliana Maria Severino Donaio Ruiz - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Novas tecnologias e produção textual do artigo de opinião
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: argumentação, artigo de opinião, tecnologias,
Resumo: A presente Unidade Didática é parte do Projeto de Intervenção Pedagógica, planejado 
com o intuito de trabalhar a produção textual do artigo de opinião e o uso das Novas Tecnologias 
da Informação e Comunicação (NTICs), em cumprimento a uma exigência do Programa de 
Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - PDE-PR. A 
construção desse material foi pensada em função de que argumentar e defender pontos de vista 
são requisitos indispensáveis para a vida em sociedade e também exigências para as produções 
escritas escolares, para os exames vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio - 
ENEM. Assim, com o propósito de trabalhar com a argumentatividade, objetivamos realizar um 
trabalho de desenvolvimento das capacidades de linguagem necessárias à apropriação discente 
do gênero textual "artigo de opinião", com propostas que envolvem pesquisa, debate, análise e 
produção de textos, além do uso das novas tecnologias. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANE SANTOS URBAN JUSTINO
Orientador: IRIA MARJORI SCHUBALSKI REISDORFER - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: FÁBULAS: DIVERSÃO OU INSTRUÇÃO?
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Leitura, Gênero textual, Fábula,
Resumo: Este artigo é parte integrante da aplicação do projeto de intervenção pedagógica ?
Fábula: diversão ou instrução??, elaborado pelo professor pertencente ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE). A proposta deste trabalho foi utilizar o gênero Fábula como 
um recurso didático de estímulo à leitura e por aproximar as histórias narradas ao cotidiano, 
principalmente das crianças. A Fábula, nesse contexto, assume um papel relevante, à medida que 
pode tornar-se uma das principais mediadoras na abordagem de problemas universais e 
cotidianos do aluno, conscientizando-o sobre alguns valores para a construção de uma sociedade 
justa e humana. O trabalho foi desenvolvido na cidade de Morretes, Estado do Paraná, no Colégio 
Rocha Pombo, com alunos dos sextos anos; foi dividido em quatro etapas, cada uma com seu 
objetivo e atividades específicas. O trabalho desenvolvido conseguiu atingir seu objetivo proposto 
e foi de grande valia para o ambiente escolar como um todo, pois sabemos que a formação do 
leitor necessita do envolvimento de um de grupo de indivíduos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANE SANTOS URBAN JUSTINO
Orientador: IRIA MARJORI SCHUBALSKI REISDORFER - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: FÁBULAS: DIVERSÃO OU INSTRUÇÃO?
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Leitura, Gênero textual, Fábula
Resumo: O presente caderno pedagógico tem como finalidade incentivar a leitura, apresentando-
a como elemento fundamental para a reflexão, apreensão e transformação de valores éticos, 
morais e sociais. As atividades propostas são relacionadas à leitura, interpretação e produção 
textual, utilizando o gênero Fábula como incentivo para inserção dos alunos ao universo leitor, 
tendo como objetivo principal analisar, por meio de atividades e dinâmicas, a importância da 
leitura para os alunos dos 6° anos do ensino fundamental, objetivando traçar estratégias de ação, 
por meio desse gênero, para compreensão e produção de outros gêneros textuais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANE WENDRECHOVSKI
Orientador: Altair Pivovar - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Casos e causos
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Tema: Linguística Aplicada
Palavras-chave: Palavras-chave: Leitura, Escrita, Oralidade, Casos, Causos,
Resumo: O presente trabalho, intitulado: "Narrativa sempre viva: Casos e Causos", tem por 
objetivo apresentar as atividades desenvolvidas ao longo do Programa de Desenvolvimento 
Educacional, edição 2014/2015, na área de Língua Portuguesa, propiciado pela Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná em parceria com a Universidade Federal do Paraná, tendo como 
objeto de estudo a leitura e a escrita, através do conhecimento de histórias criadas pelo povo, 
levando o aluno a conhecer a cultura popular da comunidade, com vistas à formação de leitores. 
Os diversos costumes são passados de geração para geração com a prática de contação de 
histórias e narrativas culturais pertencentes à tradição oral, criadas e veiculadas no seio das 
comunidades diversas, sobre fatos reais ou fictícios. Ler ou ouvir causos é entrar em um mundo 
encantado, cheio de mistérios. Com esse resgate, o aluno descobre também que na sua 
comunidade há uma vida cultural ativa, com valores tradicionais. Por isso, pretendeu-se despertar 
o senso crítico do educando por meio da leitura e compreensão de textos narrativos, levando em 
conta o seu contexto cultural. Para tanto, foram propostas algumas ações pedagógicas 
implementadas em uma escola da rede estadual de ensino do estado do Paraná.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANE WENDRECHOVSKI
Orientador: Altair Pivovar - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Casos e causos: a leitura sempre viva
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, oralidade, escrita, folclore, formação de leitores,
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica "Casos e Causos: A Leitura Sempre Viva" tem por 
objetivo levar o aluno a construir, de uma forma mais autônoma e pessoal, o encantamento pela 
leitura e escrita, através do conhecimento de histórias criadas pelo povo, levando-o a conhecer a 
cultura popular da comunidade, com vistas à formação de leitores. Os diversos costumes são 
passados de geração para geração com a prática de contar histórias e narrativas culturais 
pertencentes à tradição oral, criadas e veiculadas no seio das comunidades diversas, sobre fatos 
reais ou fictícios. Ler ou ouvir causos é entrar em um mundo encantado, cheio de mistérios. 
Descobre-se também que na sua comunidade há uma vida cultural ativa, com valores tradicionais. 
Pretende-se despertar o senso crítico do educando por meio da leitura e compreensão dos textos 
narrativos, levando em conta o seu contexto cultural.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANO AUGUSTO ALVES FURTADO
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: LER, CURTIR, COMENTAR, COMPARTILHAR: É SÓ COMEÇAR ! (O FACEBOOK COMO 
FOMENTADOR DA LEITURA CRÍTICA DE TEXTOS DE GÊNEROS DIVERSOS)
Tema: LINHA DE ESTUDO: LITERATURA E ESCOLA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
Palavras-chave: leitura, Facebook, tecnologia,internet,
Resumo: O presente artigo, elaborado a partir da implementação do projeto "Ler, Curtir, 
Comentar, Compartilhar é só começar ! O Facebook como fomentador da leitura crítica de textos 
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de gêneros diversos" objetiva discorrer acerca da assertividade da proposta metodológica da 
utilização do Facebook como importante suporte tecnológico a ser utilizado no estímulo a leitura 
crítica nas aulas de Língua Portuguesa. A partir da análise das participações de alunos do 
segundo ano do Ensino Médio nas atividades desenvolvidas, pretendeu-se estabelecer a relação 
da proposta pedagógica com os interesses de promoção e estímulo à leitura através da 
interatividade proporcionada pelos recursos inerentes à própria rede Social, bem como estimular o 
encorajamento de iniciativas que contemplem o uso das Redes Sociais para a promoção da 
leitura crítica. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANO AUGUSTO ALVES FURTADO
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LER,CURTIR, COMENTAR, COMPARTILHAR: É SÓ COMEÇAR ! (O FACEBOOK COMO 
FOMENTADOR DA LEITURA CRÍTICA DE TEXTOS DE GÊNEROS DIVERSOS)
Tema: LITERATURA E ESCOLA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
Palavras-chave: LEITURA, INTERAÇÃO, FACEBOOK
Resumo: A presente produção didático-pedagógica visa proporcionar aos alunos dos 2os anos do 
Colégio Estadual Zumbi dos Palmares, localizado em Colombo - PR, o acesso a uma formação 
leitora em um ambiente virtual amplamente frequentado e utilizado pelos alunos das mais 
diversas faixas etárias: a rede social FACEBOOK. Através da realização de variadas reflexões 
acerca do processo da leitura e da aplicação de uma série de estratégias e procedimentos 
didáticos dinâmicos, se objetivará a formação de leitores críticos e ativos diante da utilização da 
rede social que se constitui, atualmente, em um verdadeiro fenômeno de popularidade e alcance. 
Aproveitando o imenso potencial de interatividade leitora oportunizado pelo próprio "Face" (e que 
resultam em seu praticamente irrestrito sucesso perante o público adolescente) serão aplicados 
vários recursos da própria rede em questão para atrair e efetivar leituras (e compartilhamento de 
leituras e posicionamentos frente a elas) no ambiente Facebook. Visa-se, obviamente, 
transcender aos limites da utilização reconhecidamente banalizada constituída fora da escola e 
instrumentalizar os alunos com uma diferente possibilidade de utilização da rede, com a desejada 
perspectiva de otimização dos níveis de compreensão e participação leitora por parte dos 
estudantes, quiçá disseminando tais condutas leitoras para familiares e membros da comunidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JUSSARA MARIA BATISTA SCHNEIDER
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: LEITURA, ESCRITA E REESCRITA NO 6º ANO: A ABORDAGEM DAS FÁBULAS
Tema: Lingua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, escrita, reescrita, fábulas,
Resumo: A educação exerce um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas, neste 
sentido, busca-se novas formas de desenvolver a leitura, escrita e reescrita, visando, desta forma, 
superar a ansiedade que se criou em torno da produção textual. Neste sentido, este projeto 
procura valorizar o conhecimento trazido pelo aluno e desenvolver a capacidade de raciocínio, 
criatividade e autonomia, inserindo a leitura e a escrita de forma simples, objetiva e prazerosa. 
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Com isso, para tornar o trabalho com leitura escrita e reescrita mais próximo de nossos alunos, o 
projeto aqui apresentado busca uma metodologia de ensino aprendizagem que trabalhe com todo 
o processo, que entende a produção sob a concepção de trabalho, exigindo dedicação, 
concentração, tempo, habilidade, disposição, levando, assim, à aprendizagem. Acredita-se que, 
através dos gêneros textuais, mais precisamente das fábulas, seja possível ajudar os alunos a 
diminuir ou sanar essas dúvidas. Para tanto, a leitura será utilizada como suporte de ensino 
dentro do contexto pedagógico, proporcionando aos alunos a geração de novos conhecimentos, 
novas possibilidades de produção, sendo facilitador da aprendizagem, além de ser uma forma 
divertida e prazerosa de aprender.O trabalho será desenvolvido no 6º ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira, localizada no município de Pato 
Branco PR.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JUSSARA MARIA BATISTA SCHNEIDER
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura, Escrita e Reescrita no 6º ano: a abordagem de Fábulas
Tema: Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura,escrita, reescrita,fábulas
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo discutir metodologias diferenciadas para o 
ensino da Língua Portuguesa, usando como recurso didático o gênero textual fábulas. Por meio 
desta unidade didática, pretende-se planejar as aulas de maneira que o aluno possa estar em 
contato com as fábulas, contextualizando e socializando as informações com os colegas, 
propiciando uma nova maneira de adquirir conhecimento. A unidade didática será desenvolvida no 
6º ano do Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira - EFM. A metodologia utilizada envolve: 
leitura, escrita, reescrita de textos. O objetivo do estudo deste material é oportunizar a leitura e 
escrita, com a meta na escrita e reescrita de fábulas, contribuindo, assim, para o melhor 
desenvolvimento das habilidades de escrita dos estudantes. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: KATIA CRISTINA CUNHA OGATA
Orientador: Vanderleia da Silva Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Sequência expandida de leitura literária: O filho eterno, de Cristovão Tezza
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura, competência, leitura, inclusão
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar os dados da implementação em âmbito 
escolar. O projeto trouxe uma metodologia que impulsiona a leitura dos alunos e nos faz ter um 
olhar mais atento, direcionando a leitura quando surgem dúvidas. A escolha considerou o público 
alvo - alunos do ensino médio - e a possibilidade de se discutir temas correntes na sociedade 
atual, como as relações familiares, bem como a temática da inclusão. A narrativa suscitou ampla 
discussão e ao mesmo tempo desenvolveu competência de leitura.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: KATIA CRISTINA CUNHA OGATA
Orientador: Vanderleia da Silva Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Sequência expandida de leitura literária: O filho eterno, de Cristóvão Tezza.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Letramento, literatura, obra, contemporânea
Resumo: Reconhecendo que o ensino de literatura nas salas de aula esta, de modo geral, 
pautado no estudo da historiografia literária, o presente material tem por finalidade apresentar aos 
alunos do 3º ano do Ensino Médio uma obra contemporânea, O filho eterno, de Cristóvão Tezza, a 
partir da sequência expandida de leitura, sistematizada por Rildo Cosson (2013). A partir dessa 
realidade escolar, vemos uma oportunidade de mudar, ou ao menos começar a mudança, a fim de 
que um novo olhar permeie a abordagem da literatura nas salas de aula. É importante reconhecer 
que o verdadeiro saber literário necessita da escola para concretizar sua prática, pois a mera 
leitura de textos literários não produz o efeito de humanização que se busca, envolvendo o prazer 
da leitura sem esquecer o compromisso do conhecimento que o saber necessita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: KATLEN KOZLIK
Orientador: Regina Chicoski - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A Importância da Leitura nas Séries Iniciais
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura, prática pedagógica, reflexão, formação de leitore,
Resumo: presente artigo tem por objetivo discutir os resultados da implementação pedagógica do 
PDE, desenvolvida com alunos do Curso de Formação de Docentes, via minicurso ocorrido nas 
dependências do Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira, em Irati. Por meio de estratégias 
metodológicas dinâmicas, criativas e interdisciplinares, os cursistas tiveram oportunidade de 
refletir sobre a aquisição do gosto pela leitura na infância, de forma lúdica.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: KATLEN KOZLIK
Orientador: Regina Chicoski - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Importância da Leitura nas Séries Iniciais
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura, gêneros textuais, estudos teóricos,
Resumo: O presente Caderno teve por objetivo trazer atividades diferenciadas para o trabalho 
com a leitura direcionada às séries inciais. Nele estão contidas atividades significativas, de cunho 
pedagógico e, por meio delas o professor pode trabalhar a leitura junto aos alunos de forma 
prazerosa e diversificada. Ao considerar os desafios em relação ao hábito da leitura, importa 
ressaltar que o professor das séries iniciais ocupa papel relevante, no que se refere ao incentivo 
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do trabalho com os Gêneros Textuais. Ao desenvolver um trabalho de forma fundamentada e 
consciente, o educador estará colaborando para com a formação de alunos leitores e, certamente 
contribuindo para com a formação do aluno na sua totalidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEANDRA FARIAS LUCIO
Orientador: Marilucia dos Santos Domingos Striquer - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Fábulas: estratégias para o ensino de leitura e escrita
Tema: Linguística aplicada e o ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros, Fábulas, Leitura, Produção textual
Resumo: O presente artigo relata a experiência da implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica com o gênero textual fábula em um 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Anésio de Almeida Leite E. F. M., da cidade de Jacarezinho/Paraná. Com o objetivo de 
despertar nos alunos o interesse pela leitura e a escrita, escolheu-se trabalhar com o gênero 
textual fábula, pois este, através da ludicidade, aguça a criatividade, favorece à reflexão e o 
respeito às condutas sociais humanas. Como suporte, buscamos embasamento teórico nos 
estudos de PCNs (1998), Bakhtin (2003), Marcuschi (2005), DCE (PARANÁ, 2008), Satim (2008), 
Souza (2009), Yokomizo (2014), Palopoli (2011). A metodologia desenvolvida teve como 
procedimento a elaboração de "sequência didática" (SD), proposta por Dolz, Schneuwly e 
Noverraz (2004). As contribuições reveladas neste estudo apontam que o trabalho com o gênero 
textual fábula, em sala de aula, favorece a leitura e a produção textual, como também a 
organização do processo contínuo de aprendizagem dos alunos, fazendo-os refletir sobre a 
realidade social em que vivem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEANDRA FARIAS LUCIO
Orientador: Marilucia dos Santos Domingos Striquer - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Fábulas: estratégias para o ensino de leitura e escrita
Tema: Linguística aplicada e o ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros, Fábulas, Leitura, Produção textual
Resumo: O desinteresse e a falta de hábito pela leitura são grandes problemas enfrentados no 
ensino de Língua Portuguesa. Em razão disso, elaborou-se a presente Produção Didático 
Pedagógica que tem como objetivo favorecer o interesse dos alunos do 6º. ano do ensino 
fundamental para a leitura e escrita através do gênero textual "Fábula". Optou-se por utilizar como 
metodologia uma sequência didática, conjunto de atividades direcionadas para o trabalho com o 
gênero textual, contemplando a leitura e a produção textual, favorecendo a organização do 
processo de ensino e aprendizagem, fazendo uso de diferentes estratégias para que os alunos 
reflitam sobre a prática da realidade social em que vivem.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEIA CRISTINA ORDONES
Orientador: GERSONITA ELPIDIO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Fábulas: Uma leitura encantada no mundo de valores
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Palavras- chave: Leitura, cidadania, valores humanos, fábulas,
Resumo: O ambiente educacional vem demonstrando sérios exemplos da má formação do 
cidadão no que diz respeito aos valores humanos, requisitos e virtudes que nossos jovens e 
adolescentes deveriam apreender em seu contexto familiar. Mas este desafio fica a cargo da 
escola e seus educadores, pois o espaço escolar oportuniza um trabalho, onde professores, 
alunos, funcionários e familiares devem a partir da orientação e vivência oportunizar momentos 
para reflexão de atitudes que envolvam os valores necessários para o bem comum. Um 
instrumento facilitador capaz de reviver, resgatar e contemplar estas virtudes é o gênero Fábula, 
que por meio de seus personagens fictícios, os animais ou seres inanimados proporcionam uma 
lição de moral, uma melhor compreensão de certos valores de conduta humana necessários ao 
convívio social e que vivenciados através das práticas de leitura, o aluno tem a oportunidade de 
decidir, debater, opinar e exercitar tornando-se um leitor efetivo e reflexivo diante da sociedade. 
Portanto, o projeto intitulado Fábulas: Uma leitura encantada no mundo de valores, objetiva 
mudanças de atitudes, propagando o respeito, a tolerância, o amor, a solidariedade, o diálogo, a 
justiça, entre outras virtudes e bens necessários para a formação do leitor e cidadão autônomo. O 
projeto de intervenção pedagógica fundamenta-se nos estudos de Bakhtin ( 2000), Gonzales 
(2000), Zilberman (2005), Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa. Curitiba (2008), entre 
outros. Será destinado aos alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual de 
Paraíso do Norte, estado do Paraná, ano 2015.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEIA CRISTINA ORDONES
Orientador: GERSONITA ELPIDIO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Fábulas: Uma leitura encantada no mundo de valores
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Palavras- chave: Leitura, cidadania, valores humanos, fábulas,
Resumo: O ambiente educacional vem demonstrando sérios exemplos da má formação do 
cidadão no que diz respeito aos valores humanos, requisitos e virtudes que nossos jovens e 
adolescentes deveriam apreender em seu contexto familiar. Mas este desafio fica a cargo da 
escola e seus educadores, pois o espaço escolar oportuniza um trabalho, onde professores, 
alunos, funcionários e familiares devem a partir da orientação e vivência oportunizar momentos 
para reflexão de atitudes que envolvam os valores necessários para o bem comum. Um 
instrumento facilitador capaz de reviver, resgatar e contemplar estas virtudes é o gênero Fábula, 
que por meio de seus personagens fictícios, os animais ou seres inanimados proporcionam uma 
lição de moral, uma melhor compreensão de certos valores de conduta humana necessários ao 
convívio social e que vivenciados através das práticas de leitura, o aluno tem a oportunidade de 
decidir, debater, opinar e exercitar tornando-se um leitor efetivo e reflexivo diante da sociedade. 
Portanto, o projeto intitulado Fábulas: Uma leitura encantada no mundo de valores, objetiva 
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mudanças de atitudes, propagando o respeito, a tolerância, o amor, a solidariedade, o diálogo, a 
justiça, entre outras virtudes e bens necessários para a formação do leitor e cidadão autônomo. O 
projeto de intervenção pedagógica fundamenta-se nos estudos de Bakhtin ( 2000), Gonzales 
(2000), Zilberman (2005), Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa. Curitiba (2008), entre 
outros. Será destinado aos alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual de 
Paraíso do Norte, estado do Paraná, ano 2015.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEILA MARCIA VILELA PAES
Orientador: Lilian Cristina Buzato Ritter - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O processo de leitura e escrita do gênero artigo de opinião para o Ensino Médio
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: : Ensino Médio, escrita argumentativa, gêneros discursivos, artigo de opinião,
Resumo: Este artigo aborda o processo de leitura e escrita do gênero artigo de opinião e o 
desenvolvimento da argumentação dos alunos do Ensino Médio a partir da articulação dos 
procedimentos de leitura, oralidade, análise linguística e produção textual. Na tentativa de estudar 
a língua como um organismo vivo que se constrói no dia a dia, são analisados os processos de 
produção, construção, circulação e recepção desse gênero. Assim, o encaminhamento 
metodológico prima por associar a teoria dos gêneros discursivos, a partir dos estudos 
bakhtinianos, às práticas discursivas realizadas em sala de aula, com o objetivo de ajudar os 
alunos a superarem as dificuldades de argumentação nas suas produções de texto. Em termos 
metodológicos, a proposta de intervenção pedagógica orientou-se pelo conceito de elaboração 
didática e da metodologia de trabalho com gêneros discursivos em sala de aula proposta por 
Rodrigues (2009).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEILA MARCIA VILELA PAES
Orientador: Lilian Cristina Buzato Ritter - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O processo de leitura e escrita do gênero artigo de opinião
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Ensino Médio, escrita argumentativa, gêneros discursivos, artigo de opinião,
Resumo: "O processo de leitura e escrita do gênero artigo de opinião" é uma unidade didática 
que apresenta estratégias de leitura, análise linguística e produção escrita do gênero discursivo 
artigo de opinião. Na tentativa de estudar a língua como um organismo vivo que se constrói no dia 
a dia, são analisados os processos de produção, construção, circulação e recepção desse 
gênero. Assim, o encaminhamento metodológico prima por associar a teoria dos gêneros 
discursivos às práticas discursivas realizadas em sala de aula, com o objetivo de ajudar os alunos 
a superarem as dificuldades de argumentação nas suas produções de texto. Para tanto, foram 
elaboradas atividades que contemplam as práticas de leitura, análise linguística, oralidade e 
escrita. São apresentadas as especificidades desse gênero discursivo, caracterizando seu 
conteúdo temático, sua estrutura composicional e estilo, a partir dos estudos bakhtinianos. Em 
termos metodológicos, é uma proposta de intervenção pedagógica à luz do conceito de 
elaboração didática e da metodologia proposta por Rodrigues (2009).
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LENIR APARECIDA PEDRONE MUCIO
Orientador: Jose Luiz de Araujo - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: CURRÍCULO E DIVERSIDADE: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Diversidade - Materiais didáticos - Ensino de Língua Portuguesa
Resumo: O presente artigo visa descrever os resultados obtidos na implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica, realizado no Colégio Estadual Alfredo Moisés Maluf, Maringá/Pr. O 
público alvo foram os professores de Língua Portuguesa integrada às atividades da formação 
continuada. O projeto proporcionou subsídios teóricos e metodológicos para o desenvolvimento 
de ações educacionais sistematizadas e que resultaram em redimensionamento na prática 
pedagógica do cotidiano escolar. O objetivo maior foi analisar junto a esses professores, as 
adaptações que se fazem necessário dentro do Currículo Básico para trabalhar a diversidade e de 
como o tema se manifesta nos materiais e/ou textos que são utilizados nas aulas de Língua 
Portuguesa, principalmente os de livros didáticos escolhidos no Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) A base teórica deste estudo fundamentou-se principalmente nas Diretrizes 
Curriculares Estaduais (DCEs) da Língua Portuguesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LENIR APARECIDA PEDRONE MUCIO
Orientador: Jose Luiz de Araujo - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CURRÍCULO E DIVERSIDADE: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Diversidade - Materiais didáticos - Ensino de Língua Portuguesa
Resumo: O interesse pelo tema desse projeto surgiu a partir das observações feitas durante as 
reuniões pedagógicas e também nas conversas informais com os professores de português, dos 
intervalos na sala dos professores, relacionadas aos alunos com necessidades educacionais 
especiais. Os professores perguntam: Onde buscar ajuda? Com quais materiais trabalhar? Como 
trabalhar a leitura e a escrita? Como aproveitar o material didático? O que está disponível? A 
preocupação dos professores se acentua na apatia, na falta de interesse e na indisciplina de 
muitos alunos dentro da sala de aula que interfere diretamente no processo ensino aprendizagem 
fazendo com que esses alunos sejam discriminados, excluídos e assim fadados ao fracasso. O 
grande desafio do sistema escolar brasileiro hoje é o de alcançar uma educação que contemple a 
diversidade da condição humana. E para melhorar a qualidade de ensino e trabalhar com 
relevância as diferenças nas salas de aula é preciso afrontar as provocações da inclusão escolar. 
Para entender melhor a relação existente entre diversidade, currículo e os materiais didáticos, 
desenvolveu-se este caderno pedagógico que contempla; Textos teóricos, propostas de debates, 
análises de trechos de filmes, reflexões e troca de experiências do cotidiano dos professores em 
sala de aula, a luz dos referenciais teóricos e produção coletiva
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEONOR BRITO DE OLIVEIRA
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: A Crônica como instrumento Didático-Pedagógico: aprendendo a gostar de ler.
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Língua Portuguesa, gêneros discursivos,crônicas
Resumo: Este resumo relata o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica no 
Colégio Estadual de Iporã Pr-EFMP com alunos do 9ºano do Ensino Fundamental no ano de 
2015. O objetivo foi desenvolver uma proposta de incentivo à leitura e à produção textual, 
utilizando o gênero discursivo: as crônicas. O gênero foi proposto por ser discursivo e atrativo, 
pois envolve ações do cotidiano e facilita a compreensão de seu conteúdo por apresentar 
linguagem cotidiana e estar presente em jornais, revistas e livros didáticos, tornando o ato de ler e 
produzir prazeroso. A metodologia aplicada se caracterizou como uma pesquisa-ação, tendo 
como requisito o aprofundamento de estudos das crônicas, através de leituras, considerando a 
sua expansão para o aprimoramento de todas as práticas discursivas, com o propósito de 
investigar as dificuldades e a falta de interesse para a leitura e à produção textual em Língua 
Portuguesa. Como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, o apoio veio do 
quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sócio-discursivo.(ISD) desenvolvido por Bronckart 
(1999, 2006) e outros pesquisadores como: (SOLÉ, MARCUSCHI, BAKHTIN, KOCH, GERALDI). 
Para fundamentar o trabalho com a sequência didática (SD) os pesquisadores que deram apoio 
foram (BRONCKART, 2009;DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY 2004. Na coleta de dados inicial 
foi aplicado um questionário simples, cuja finalidade seria investigar as causas do desinteresse 
dos alunos pela leitura e pela produção de textos, além dos conhecimentos sobre a crônica. O 
Projeto de Intervenção Pedagógica foi concluído satisfatoriamente, absorvendo, inclusive, as 
contribuições vindas dos participantes do GTR.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEONOR BRITO DE OLIVEIRA
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Crônica como instrumento Didático-Pedagógico: aprendendo a gostar de ler.
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Língua Portuguesa, gêneros discursivos,crônicas
Resumo: A leitura e a produção textual têm sido muito discutidas nas escolas, pois encontra-se 
resistência dos alunos na prática dessas atividades. Este projeto de intervenção tem por objetivo 
apresentar uma proposta de incentivo à leitura e à produção textual utilizando o gênero discursivo: 
as crônicas literárias. Este tema foi proposto por ser discursivo e atrativo, pois envolve ações do 
cotidiano e facilita a compreensão de seu conteúdo e está em jornais, revistas, livros didáticos, 
tornando o ato de ler e produzir prazeroso. A metodologia aplicada caracteriza-se por pesquisa 
social aplicada de natureza qualitativa e se enquadra como pesquisa-ação, tendo como requisito 
o aprofundamento de estudos das crônicas, por meio da leitura, considerando sua expansão para 
o aprimoramento das práticas discursivas, investigando as dificuldades e falta de interesse na 
leitura e na produção de textos em Língua Portuguesa. Como fundamentação teórica, 
fundamentou-se no quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sócio-discursivo (ISD) 
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desenvolvido por Bronckart (1999, 2006) e pesquisadores do Grupo de Genebra. Esta será 
desenvolvida no Colégio Estadual de Iporã-EFMP, em Iporã, no ano 2015 e os sujeitos de 
pesquisa serão os alunos do 9º ano do EF. Será feita uma sondagem para verificar o gosto pela 
leitura e produção das crônicas. Em seguida, inicia-se a sequência didática e as discussões com 
o GTR. O trabalho culminará com a produção de uma crônica que será realizada pelo aluno

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LIDIANE DE SOUZA TEIXEIRA
Orientador: CELCIANE ALVES VASCONCELOS - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Histórias em Quadrinhos: um gênero atrativo à leitura e à interpretação textual.
Tema: LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, História em Quadrinhos, Interpretação e Compreensão textual,
Resumo: O presente artigo proporciona aos educandos o hábito pela leitura e a compreensão 
textual por meio do gênero História em Quadrinhos. O local escolhido para a aplicação do 
trabalho proposto foi a sala de aula, com a turma do do 6° ano, posicionando o aluno como 
participante ativo e passando ao pesquisador o papel de mediador, promovendo assim, uma 
interação capaz de proporcionar, através das atividades, uma nova maneira de trabalhar o 
conteúdo proposto e servindo também de investigador dos resultados. Dentro desse processo, foi 
aplicado um questionário com intuito de obter um conhecimento prévio do contato que os alunos 
já possuem em relação ao gênero que será trabalhado, na busca por informações que possam 
enriquecer ainda mais as aulas, e qual o seu nível de conhecimento em relação ao gênero. O 
trabalho em questão tem por objetivo apresentar algumas estratégias de ensino, no campo da 
leitura, através das Histórias em Quadrinhos, para que os alunos pudessem obter um melhor 
desempenho no processo de ensino-aprendizagem. A forma como é estruturada as Histórias em 
Quadrinhos (desenhos, balões, recursos gráficos diversos, emprego de linguagem acessível etc.) 
dá condições para que os alunos se interessem pela leitura e consigam relacionar com o seu 
contexto social. Em suma, o presente artigo pretende mostrar ações que mais se aproximam da 
realidade e do cotidiano dos alunos procurando nortear as ações que serão aplicadas com o 
projeto, pois, quanto mais se aproximar o plano de ação do trabalho docente da realidade e do 
cotidiano do aluno, melhores resultados serão alcançados.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LIDIANE DE SOUZA TEIXEIRA
Orientador: CELCIANE ALVES VASCONCELOS - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Histórias em Quadrinhos: um gênero atrativo à leitura e à interpretação textual.
Tema: LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, História em Quadrinhos, Interpretação e Compreensão textual,
Resumo: Durante as aulas de Língua Portuguesa foi possível constatar que os alunos 
apresentam dificuldade em relacionar o assunto lido com o contexto da sua realidade, ficando 
muitas vezes presos às informações explícitas do texto, ocasionando assim, uma compreensão 
textual mal sucedida, os mantendo em um nível superficial de leitura e os impedindo, de certa 
forma, de conseguir absorver as informações que estão implícitas nas entrelinhas. Como 
consequência, surge um dos principais problemas da aprendizagem: a falta de interesse pela 
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leitura. Levando em consideração o contexto mencionado acima, é que a escolha pelas Histórias 
em Quadrinhos (HQ) foi pensada como uma ferramenta capaz de auxiliar o aluno no processo de 
leitura, proporcionando o hábito e o prazer em ler e, consequentemente, favorecer o melhor nível 
de compreensão textual. Dessa forma, o trabalho em questão tem por objetivo apresentar 
algumas estratégias de ensino, no campo da leitura, através das HQ, para que os alunos possam 
obter um melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem. A forma como é estruturada 
as HQ (desenhos, balões, recursos gráficos diversos, emprego de linguagem acessível etc.) dá 
condições para que os alunos se interessem pela leitura e consigam relacionar com o seu 
contexto social. Em suma, o presente projeto pedagógico pretende contemplar ações que mais se 
aproximam da realidade e do cotidiano dos alunos de Ensino Fundamental II, esperando alcançar 
melhores resultados no que se refere ao desempenho escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LILIAN APARECIDA MARTIN
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Gênero Memórias e o Ensino e Aprendizagem de Leitura e Produção textual para 
proficiência da leitura e escrita.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Memória, Aprendizagem
Resumo: O projeto PDE, "Gênero Memórias e o Ensino e Aprendizagem de Leitura e Produção 
textual para proficiência da leitura e da escrita", foi realizado no Colégio Estadual Bragantina, no 
município de Assis Chateaubriand/PR, para alunos de 7º ano do Ensino Fundamental. E teve 
como objetivo promover o interesse do educando pela leitura, subsidiando-o com embasamento 
teórico para um melhor desempenho na escrita. A metodologia utilizada foi a Sequência Didática, 
proposta pelos autores Bernard Schnewly e Joaquim Dolz, contemplando o gênero textual 
memórias, por aproximar-se da realidade social e escolar dos educandos. O projeto envolveu a 
comunidade como um todo, pois realizaram uma entrevista com personalidades locais que, 
através de relatos orais, contaram suas memórias, base do conteúdo dos seus textos inicial e 
final. As atividades foram diversificadas, sistematizadas e organizadas em módulos, que 
abordaram a composição, a estrutura e o estilo do gênero memórias, culminando na produção 
final, exibida em um livro encadernado para os alunos e para a escola. O estudo propôs um olhar 
diferenciado sobre sua comunidade e suas histórias, mas principalmente sobre a luta de algumas 
pessoas que ajudaram construir não só o espaço físico que hoje a escola ocupa, mas todo 
pedagógico, administrativo e as histórias que farão parte das nossas vidas sempre. O que levou 
alunos a perceberem aspectos de identificação, projeções e transferências ocorridas ao longo da 
construção da memória coletiva da comunidade e da escola. Com isso, puderam aprofundar suas 
experiências de leitura e de escrita, melhorando seu desempenho e aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LILIAN APARECIDA MARTIN
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ênero Memórias e o Ensino e Aprendizagem de Leitura e Produção textual para 
proficiência da leitura e escrita.
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Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Memória, Aprendizagem,
Resumo: A presente Unidade Didática será implementada no Colégio Estadual Jardim Porto 
Alegre, para alunos de 7º ano do Ensino Fundamental, séries finais. O objetivo é promover o 
interesse do educando pela leitura, subsidiando-o com embasamento teórico para um melhor 
desempenho na escrita. A metodologia utilizada é a Sequência Didática proposta pelos autores 
Bernard Schnewly e Joaquim Dolz, contemplando o gênero textual memórias, por aproximar-se 
da realidade social e escolar dos educandos. Entre as etapas trabalhadas na sequência didática 
estão a situação de produção, produção inicial, módulos e produção final. O educando recebe 
informações necessárias para conhecer algumas características sobre o gênero textual memórias 
e produzir seu primeiro texto. O projeto envolve na produção inicial contato com a tecnologia, pois 
realizarão um texto após uma entrevista que farão com uma personalidade da comunidade que 
contará suas memórias, base do conteúdo dos seus textos inicial e final. Através desse vídeo 
exibido posteriormente em sala e postado em redes de compartilhamento de vídeo e redes 
sociais, com as devidas autorizações, os educandos terão atividades diversificadas, 
sistematizadas e organizadas em módulos que indicarão a composição, a estrutura e o estilo do 
gênero memórias, culminando na produção final que será exibida na publicação de um livro. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LIRIANE TEREZINHA DA LUZ
Orientador: Raquel Massinhan Bebici - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: UM TRABALHO COM A DIVERSIDADE DE GÊNEROS: Memórias Literárias
Tema: Estudo da teoria dos gêneros discursivos e o ensino de língua materna
Palavras-chave: Leitura, Diversidade de Gêneros, Memória Literária,
Resumo: O processo de ensino e aprendizagem ocorre, também, em situações reais de histórias, 
relatos orais e registros escritos, brincadeiras, cantigas e outras formas pelas quais as pessoas 
participam. Trabalhar com textos narrativos e poéticos, utilizar-se de linguagem verbal, não-verbal 
e mista, intenta instigar os alunos à descoberta, à busca de informações por eles vivenciadas ou, 
pelas pessoas com as quais convivem e a importância que as histórias têm para o ser humano 
enquanto ser social. Este artigo tem como foco realizar o relato das ações e resultados 
alcançados com a implementação do Projeto de Intervenção Didático Pedagógica do PDE - 
Programa de Desenvolvimento Educacional - 2014 no Colégio Estadual José Armim Matte - 
EFMNP de Chopinzinho-PR com os alunos do 7º Ano. Assim, este trabalho teve como objetivo 
ampliar os conhecimentos e a familiarização com o gênero "Memórias Literárias", o qual foi 
desenvolvido através de estratégias de oralidade, leitura e escrita, para que estas práticas 
continuem sendo realizadas contextualmente e façam sentido aos alunos, oferecendo-lhes 
possibilidades de interação com o meio e, também, com as pessoas com quem convivem. 
Realizada a leitura de textos do gênero memórias, foram proporcionados momentos de pesquisa 
e interpretação, aos alunos, para que compreendam o passado, relacionando-o ao presente. 
Ainda, compreendendo significativamente a realidade em que vivem, entenderão o contexto das 
relações sociais, sua vivência e as mudanças ocorridas na sociedade. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unicentro_port_artigo_liriane_terezinha_da_luz.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LIRIANE TEREZINHA DA LUZ
Orientador: Raquel Massinhan Bebici - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Um trabalho com a diversidade de gêneros: Memórias Literárias
Tema: Estudo da teoria dos gêneros discursivos e o ensino de língua materna
Palavras-chave: Leitura,Diversidade de Gêneros,Memória Literária,
Resumo: O processo de ensino e aprendizagem ocorre em situações reais de histórias, relatos 
orais e registros escritos, brincadeiras, cantigas e outras formas que as pessoas aprendem. 
Trabalhar com textos narrativos e poéticos, utilizar-se de linguagem verbal, não-verbal e mista, 
intenta instigar nos alunos à descoberta, à busca de informações por eles vivenciadas ou, pelas 
pessoas com as quais convivem, e a importância que as histórias têm para o ser humano 
enquanto ser social. O objetivo geral do presente projeto se constitui em ampliar os 
conhecimentos e a familiarização com o gênero Memória Literária, através de estratégias de 
oralidade, leitura e escrita. Para que as práticas de oralidade, leitura e escrita sejam feitas de 
forma contextualizada e passem a fazer sentido para os alunos, oferecendo-lhes possibilidades 
de interação com o meio e as pessoas com as quais convivem. Realizando a leitura de textos do 
gênero memórias, será proporcionada a pesquisa e interpretação para que entendam o passado, 
relacionando-o ao presente. Ainda, compreendendo significativamente a realidade em que vivem, 
os alunos entenderão o contexto das relações sociais, sua vivência e as mudanças ocorridas na 
sociedade. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LISMARI DE FATIMA BARBOSA DOMANOSKI
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A CANÇÃO COMO PRÁTICA SOCIAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO E REFLEXÃO EM 
SALA DE AULA
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Gênero Canção, Poema, Poesia
Resumo: Este artigo sistematiza os resultados obtidos a partir da implementação da Produção 
Didático-pedagógica, desenvolvida durante estudos do PDE 2015, tendo como tema A canção 
como prática social e meio de comunicação e reflexão em sala de aula, a qual consistia em 
facultar aos alunos atividades que proporcionassem o desenvolvimento da sensibilidade poética e 
a formação de leitores reflexivos e críticos. Estatísticas comprovam que alunos dos Anos Finais 
do Ensino Fundamental chegam ao Ensino Médio sem uma base para compreensão , 
interpretação textual, não sabem ouvir coisas importantes para depois relatá-las ou mesmo utilizá-
las em seu cotidiano. Porém, percebemos que novas concepções estão surgindo no intuito da 
melhoria desta questão da Língua Portuguesa. Neste aspecto, a canção como gênero literário, é 
um importante meio de comunicação e expressão existente em nossa vida, podendo assim, fazer 
parte do contexto educacional. Valorizando a questão cultural e social de cada canção, como ela 
foi pensada, para quem, qual sua finalidade,entre outros itens importantes que irão surgindo por 
meio da análise musical, levando o aluno a ter acesso a um processo de construção de uma 
relação diferenciada com a linguagem, e, consequentemente, tornarem-se leitores mais 
competentes.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LISMARI DE FATIMA BARBOSA DOMANOSKI
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CANÇÃO COMO PRÁTICA SOCIAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO E REFLEXÃO EM 
SALA DE AULA
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Gênero Canção, Poema, Poesia
Resumo: Formar leitores críticos e produtores de textos é um dos principais objetivos do ensino 
de Língua Portuguesa. Nossos alunos têm muita dificuldade em leitura, reflexão, produção e 
interpretação de textos e isto nos causa inquietações. Sendo assim, esta Proposta vem explorar 
nos alunos a capacidade de leitura e interpretação utilizando letras de músicas abordando 
diferentes temas, ampliando assim, seu universo leitor e proporcionando-lhe maior compreensão 
de mundo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LOIANE STORCH
Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: DIVERSIDADE NA ESCOLA E A CONSTRUÇÃO DE ACOLHIMENTO DAS DIFERENÇAS
Tema: DIALOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE
Palavras-chave: Diversidade, Violência, Educação, Escola
Resumo: A diversidade de classes sociais, políticas, religiosas e orientações sexuais podem 
engendrar diferentes formas de violência em toda a sociedade e, não poderia ser diferente, 
também no ambiente escolar. No Colégio Orlando Luiz Zamprônio percebeu, em nosso exercício 
profissional, que o acolhimento das diferenças na comunidade escolar não tem ocorrido de 
maneira respeitosa, pois os indivíduos que apresentam alguma característica que chame atenção 
ou que não se enquadram nos padrões esperados sofrem variadas formas de violência. O 
objetivo desse trabalho é problematizar com os alunos as formas como as diferenças sociais, 
religiosas, políticas e sexuais vem sendo tratadas na nossa sociedade e suscitar reflexões sobre 
as posturas da comunidade escolar diante do diferente. Tais questões serão trabalhadas a partir 
da disciplina de Língua Portuguesa, ministrada no 9º ano do Ensino Fundamental, por meio de 
atividades didáticas que objetivam focalizar a compreensão e o debate de alguns textos da 
legislação brasileira (Constituição Federal - CF de 1988; Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 e 
Estatuto da Criança e do Adolescente) e suas relações com o enfrentamento das violências 
sofridas em decorrência da diversidade. A metodologia para desenvolver este projeto compõe-se 
de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LOIANE STORCH
Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: DIVERSIDADE NA ESCOLA E A CONSTRUÇÃO DE UM CLIMA DE ACOLHIMENTO DAS 
DIFERENÇAS
Tema: DIALOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE
Palavras-chave: Diversidade, Violência ,Educação,Escola
Resumo: A diversidade de classes sociais, políticas, religiosas e orientações sexuais podem 
engendrar diferentes formas de violência em toda a sociedade e, não poderia ser diferente, 
também no ambiente escolar. No Colégio Orlando Luiz Zamprônio percebeu-se, em nosso 
exercício profissional, que o acolhimento das diferenças na comunidade escolar não tem ocorrido 
de maneira respeitosa, pois os indivíduos que apresentam alguma característica que chame 
atenção ou que não se enquadram nos padrões esperados sofrem variadas formas de violência. 
O objetivo desse trabalho é problematizar com os alunos as formas como as diferenças sociais, 
religiosas, políticas e sexuais vem sendo tratadas na nossa sociedade e suscitar reflexões sobre 
as posturas da comunidade escolar diante do diferente. Tais questões serão trabalhadas a partir 
da disciplina de Língua Portuguesa, ministrada no 9º ano do Ensino Fundamental, por meio de 
atividades didáticas que objetivam focalizar a compreensão e o debate de alguns textos da 
legislação brasileira (Constituição Federal - CF de 1988; Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 e 
Estatuto da Criança e do Adolescente) e suas relações com o enfrentamento das violências 
sofridas em decorrência da diversidade. A metodologia para desenvolver este projeto compõe-se 
de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LORENI MARIA OLIVEIRA
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Leitura e reflexão no ritmo do Rock Nacional
Tema: Leitura
Palavras-chave: Leitura, Música, Poesia,
Resumo: Por proporcionar conhecimento e prazer, a leitura adquire um caráter social, 
humanizador e científico. Diante disso, o professor deve contribuir para a formação de leitores 
críticos na escola. Nesse sentido, este artigo traz dados acerca de uma intervenção pedagógica 
realizada com alunos do 8º ano do ensino fundamental, pautada na proposta do Método 
Recepcional sugerido pelas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica do Paraná (DCEs, 
2008), o qual conduz à formação do leitor de maneira ativa e participativa, valorizando o 
conhecimento prévio e as expectativas do estudante. Além das Diretrizes, Aguiar e Bordini (1993), 
Lajolo (1984), Candido (1972) e Zilberman (2008) foram outros aportes teóricos que conduziram a 
produção das atividades que tinham como tema Música e Poesia dos anos 80. O recorte na 
história fez-se necessário considerando o tempo de implementação do projeto e, ainda, por 
identificar na década em questão uma vasta produção literária capaz de nos dias atuais ainda 
motivar, emocionar e cativar leitores.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LORENI MARIA OLIVEIRA
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e Reflexão no Ritmo do Rock Nacional.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unicentro_port_pdp_loreni_maria_oliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unicentro_port_artigo_loreni_maria_oliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_port_pdp_loiane_storch.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_port_pdp_loiane_storch.pdf


Tema: Leitura
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Música e Poesia
Resumo: Por proporcionar conhecimento e prazer, a leitura adquire um caráter social, 
humanizador e científico. Diante disso, o professor deve contribuir para a formação de leitores 
críticos. Nesse sentido, este projeto baseia-se no Método Recepcional, abordado nas DCEs, o 
qual conduz a formação do leitor de maneira ativa e participativa, valorizando o conhecimento 
prévio e as expectativas do estudante. Além das Diretrizes, Aguiar e Bordini (1993), Lajolo (1984), 
Candido (1972) e Zilberman (2008) serão outros aportes teóricos do projeto. Os objetivos são de 
apresentar estratégias de ensino de leitura, motivar e incentivar o estudante a leitura como fonte 
de conhecimento e prazer e ampliar o conhecimento sobre a poesia e a música. As atividades 
terão como tema Música e Poesia dos anos 80, este recorte na história fez-se necessário 
considerando o tempo de implementação do projeto e por identificar nessa década uma vasta 
produção literária capaz de nos dias atuais ainda motivar, emocionar e conquistar leitores.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCELIA BLEM DA SILVA FILLUS
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Leitura, escrita e o uso da tecnologia para produção do gênero dissertativo-argumentativo.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Tecnologia
Resumo: Este artigo é parte das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE, ofertado pelo Governo do Estado do Paraná, tendo como objetivo central desenvolver 
estratégias para melhorar a leitura e a escrita da produção de texto dissertativo-argumentativo 
utilizando a tecnologia, com alunos do terceiro ano do Ensino Médio. O interesse em realizar tal 
atividade se deve à grande dificuldade que os alunos possuem em relação à leitura e 
consequentemente à escrita, bem como o uso indiscriminado e abusivo de tecnologias. Para o 
cumprimento do objetivo proposto, utilizou-se como instrumento de trabalho uma Unidade 
Didática, em que os sujeitos envolvidos tiveram um trabalho pautado nos estudos realizados a fim 
de desenvolver a leitura e a escrita utilizando a tecnologia como recurso metodológico. As 
pesquisas na internet objetivaram auxiliar no desenvolvimento da criatividade, sensibilidade e 
ampliação do conhecimento, permitindo a interação e comunicação entre os alunos, a fim de que 
possuam conhecimento para argumentar, tanto na produção oral quanto escrita, em consonância 
com o gênero proposto. O trabalho foi mediado pela professora, fazendo que o aluno fosse o 
sujeito da ação, buscando compreender seus avanços e reflexões sobre suas necessidades de 
aprimoramento através do resultado da produção escrita. Como suporte para o trabalho, foram 
eleitas como apoio teórico as ideias defendidas por Bakhtin (1992), Marcuschi (2003), Kleiman 
(1999), Roman (2009), Shepherd e Saliés (2013), dentre outros. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCELIA BLEM DA SILVA FILLUS
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: : Leitura, escrita e o uso da tecnologia para produção do gênero dissertativo-
argumentativo
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Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, escrita, tecnologia, gêneros textuais,
Resumo: A presente unidade didática será desenvolvida no 3º ano do Ensino Médio, nas 
dependências do Colégio Estadual Padre Carlos Zelesny. O trabalho será pautado nos estudos 
realizados a fim de desenvolver a leitura e a escrita utilizando a tecnologia como recurso 
metodológico para a produção de texto dissertativo-argumentativo. As pesquisas na internet 
objetivam auxiliar no desenvolvimento da criatividade, sensibilidade e ampliação do 
conhecimento, permitindo a interação e comunicação entre os alunos. Pretende-se expandir a 
capacidade de leitura de mundo para um esclarecimento em relação às linguagens numa 
perspectiva estética e histórica, a fim de que possuam conhecimento para argumentar, tanto na 
produção oral quanto escrita. O trabalho será mediado pelo professor , fazendo que o aluno seja o 
sujeito da ação , buscando compreender seus avanços e reflexões sobre suas necessidades de 
aprimoramento através do resultado da produção escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIA DE FATIMA ARAUJO VAZ
Orientador: Alexandre Sebastiao Ferrari Soares - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Textos dissertativos e argumentativos: questões de gênero, diversidade sexual
Tema: Análise de Discurso de Orientação Francesa
Palavras-chave: Leitura, gênero, diversidade sexual, textos discursivos,
Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de encaminhamento para o ensino da produção 
de textos argumentativos. Será desenvolvido com alunos do terceiro ano que encontram 
dificuldades relativas às estratégias produção de textos. A análise de alguns problemas 
encontrados no percurso entre a pretensão de dizer e o dito levou-me a pensar numa prática que 
diminuísse tais problemas a partir de um enfoque das habilidades de raciocínio. Para o 
estabelecimento de premissas e habilidades discursivas, para o engajamento dos alunos por meio 
desta proposta, nos propomos aqui oportunizar um espaço de cidadania e de respeito aos direitos 
humanos: o que tem levado o currículo a discutir o tema da inclusão de grupos minoritários. Entre 
estes grupos estão os grupos de gênero representados por feministas, gays, lésbicas e 
transexuais, entre outros. Hoje, no Brasil, há muitos estudos sobre exclusão de mulheres e 
estudos educacionais acerca do tema diversidade sexual. A ausência do tema na Educação tem 
como causa a predominância de preposições essencialistas e excludentes nos conceitos 
utilizados para pensar identidade sexual e de gênero. Algumas formas de resistências apontadas 
são: incluir os estudos do gênero nos cursos de formação docente; a análise crítica de 
representações sexuais e de gênero produzidas pela mídia e a experimentação de novas formas 
de linguagem que possam desconstruir estruturas indenitárias binárias e excludentes, como 
homem-mulher e heterossexual-homossexual, produzida pelo discurso educacional. Como forma 
de dar visibilidade, na escola, aos sujeitos como portadores de direitos, abordarei a temática entre 
os alunos do terceiro ano do ensino médio, do Colégio Estadual Professor Vicente de Carli

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIA DE FATIMA ARAUJO VAZ
Orientador: Alexandre Sebastiao Ferrari Soares - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Textos Dissertativos e Argumentativos : Questões de Gêneros e Diverversidadesexual
Tema: Ensino Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gênero Diversidade Sexual na Escola
Resumo: Este trabalho apresenta um encaminhamento para o ensino da produção de textos 
argumentativos. Será desenvolvido com alunos do terceiro ano que encontram dificuldades 
relativas às estratégias de interação. A análise de alguns problemas encontrados no percurso 
entre a pretensão de dizer e o dito levou-me a pensar numa prática que diminuísse tais problemas 
a partir de um enfoque das habilidades de raciocínio. Para o estabelecimento de premissas e 
habilidades discursivas, para o engajamento dos alunos por meio da proposta desse, nos 
propomos aqui oportunizar um espaço de cidadania e de respeito aos direitos humanos; o que 
tem levado o currículo a discutir o tema da inclusão de grupos minoritários. Entre estes grupos 
estão os grupos de gênero representados por feministas, gays, lésbicas e transexuais. Hoje, no 
Brasil, há muitos estudos sobre exclusão de mulheres e estudos educacionais acerca do tema 
diversidade sexuais. A ausência do tema na Educação tem como causa a predominância de 
preposições essencialistas e excludentes nos conceitos utilizados para pensar identidade sexual e 
de gênero. Algumas formas de resistências apontadas são: incluir os estudos do gênero nos 
cursos de formação docente; a análise crítica de representações sexuais e de gênero produzidas 
pela mídia e a experimentação de novas formas de linguagem que possam desconstruir 
estruturas indenitárias binárias e excludentes, como homem-mulher e heterossexual-
homossexual, produzida pelo discurso educacional. Como forma de dar visibilidade, na escola, 
aos sujeitos como portadores de direitos, abordarei a temática entre os alunos do terceiro ano do 
ensino médio, do Colégio Estadual Professor Vicente de Carli EFM, tento por suporte teórico a 
análise de discurso de orientação francesa, pretendo analisar o funcionamento discursivo desse 
tema no livro didático do terceiro ano "Ser Protagonista", Língua Portuguesa 3º ano Ensino Médio.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIA IRENE CHOPTIAN
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Formação ativa do leitor por meio da interdiscursividade
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Aplicação de atividade, Estudo do texto, Atitudes responsivas,
Resumo: Este artigo é parte integrante do processo de formação continuada PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná. O 
objetivo deste trabalho, portanto, é socializar resultados da aplicação de atividades de intervenção 
didático-pedagógica que foram realizadas em uma turma do 2º ano do Ensino Médio, referentes à 
modalidade de leitura, com abordagem específica na intertextualidade (no nível temático) e na 
interdiscursividade (no nível discurso), por meio do estudo de alguns gêneros discursivos. A 
escolha desse tema justifica-se devido à necessidade de promover práticas de leituras 
contextualizadas que contribuam para o estudo da natureza dos elementos dialógicos que 
constituem as linguagens, a mobilização de sentidos, a interação verbal entre autor, texto, leitor e 
sentido global do texto, a fim de despertar atitudes responsivas por meio da compreensão dos 
discursos que circulam socialmente. A pesquisa foi de base qualitativa, com dados advindos do 
contexto de sala de aula; seus procedimentos técnicos são característicos da pesquisa-ação, visto 
que as atividades compreenderam práticas pedagógicas mediadoras com o intuito de contribuir 
para a melhora das dificuldades dos alunos em proficiência leitora. Pretendemos, por meio dessa 
pesquisa, refletir sobre concepções de leitura e propor atividades de estudo do texto que 
contribuam para o letramento crítico- responsivo dos alunos do Ensino Médio.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIA IRENE CHOPTIAN
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Formação ativa do leitor por meio da Interdiscursividade
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura, dialogismo, leitor, atitudes responsivas
Resumo: O objetivo geral deste trabalho é desenvolver em uma turma do 2º ano do Ensino Médio 
práticas de leituras com abordagens no processo de intertextualidade por meio de gêneros 
discursivos que abordem a temática "Sociedade capitalista e consumo". A escolha deste tema 
justifica-se devido à necessidade de promover práticas de leituras contextualizadas, que 
contribuam para o estudo da natureza dos elementos dialógicos que constituem as linguagens, a 
mobilização de sentidos, a interação verbal entre texto e leitor, bem como o desenvolvimento de 
atitudes responsivas dos alunos junto aos textos que circulam em diversas esferas sociais. A 
pesquisa será de base qualitativa, com dados advindos do contexto de sala de aula, seus 
procedimentos técnicos são característicos da pesquisa-ação, visto que as atividades 
compreenderão práticas pedagógicas mediadoras para contribuir com as dificuldades dos alunos 
em proficiência leitora. Espera-se que por meio desta pesquisa seja possível promover práticas 
didáticas que contribuam para o ensino da Língua Portuguesa, bem como com conteúdos 
interdisciplinares do Ensino Médio.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIA KOSAK JAVORSKI CABRAL
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Práticas leitoras com literatura contemporânea juvenil na sala de aula do ensino 
fundamental II
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Ensino de Literatura, Mitologia Grega, Best - Seller, Letramento Literário,
Resumo: O presente trabalho é um relato de uma experiência realizada no programa PDE 
(Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná), que aborda o tema: Práticas 
de leituras no Ensino Fundamental II: textos de literatura juvenil e o diálogo com a mitologia 
grega. O meio escolar em que vivemos está permeado de recursos e ferramentas que auxiliam o 
processo ensino/aprendizagem nas questões do cotidiano trazidas até a sala de aula. 
Considerando algumas dessas ferramentas que viabilizam o aprendizado de forma diferenciada, 
proporcionando aos alunos aulas mais dinâmicas, que os ajudem a aprender melhor os conteúdos 
e refletir acerca dos problemas apresentados. A temática das aulas deste projeto é a Mitologia 
Grega, utilizando o best-seller Percy Jackson e o Ladrão de Raios por, meio de atividades 
diversificadas que oportunizam novas possibilidades, novas formas de pensar e comunicar-se, a 
aprender como podemos utilizá-las de forma que proporcionem aulas dinâmicas para que a 
aprendizagem de fato aconteça, assim tentando amenizar as dificuldades no gosto pela leitura. A 
metodologia utilizada é a Pesquisa-ação, mais do que isso, uma posição ideológica e política de 
tratar e discutir as questões relacionadas ao trabalho do professor e seu comprometimento com a 
vida na escola, a maneira encontrada por muitos professores-pesquisadores preocupados com a 
realidade. Esta pesquisa foi embasada num levantamento bibliográfico e também por meio de 
atividades realizadas com uma turma do 7º ano do Colégio Estadual Professor Júlio César, 
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localizado no Município de Rebouças - Paraná. O projeto foi elaborado de acordo com os 
pressupostos de Candido (1972), o qual aborda as principais funções da Literatura na formação 
leitora. A proposta tem como ponto de partida práticas de leituras prazerosas, com textos em que 
são priorizadas as preferências do público leitor.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIA KOSAK JAVORSKI CABRAL
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Práticas leitoras com literatura contemporânea juvenil na sala de aula do ensino 
fundamental.
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Ensino de Literatura, Mitologia Grega, Best - Seller, Letramento Literário,
Resumo: O Letramento literário é um assunto que está inovando as aulas de Literatura nas 
escolas. Muitos alunos possuem o contato com gêneros literários diferenciados, como por 
exemplo, os best -sellers , obras atuais que ganham cada vez mais a atenção do público juvenil. 
Dificilmente obras 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIA REGINA BRAGA
Orientador: MARIA CLECI VENTURINI - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Discurso e preconceito racial na escola: funcionamento da memória nas redes sociais
Tema: Diálogos Currículares com a realidade
Palavras-chave: Preconceito Racial, Análise de Discurso, Redes Sociais
Resumo: Discussão em torno do preconceito racial na escola. a partir dos diferentes discursos 
produzidos na rede social, recortando o acontecimento em que o sujeito atira uma banana no 
jogador negro.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIA REGINA BRAGA
Orientador: MARIA CLECI VENTURINI - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Discurso e preconceito racial na escola: funcionamento da memória nas redes sociais
Tema: Diálogos Currículares com a realidade
Palavras-chave: Preconceito Racial, Análise de Discurso, Redes Sociais
Resumo: Discussão em torno do preconceito racial na escola. a partir dos diferentes discursos 
produzidos na rede social, recortando o acontecimento em que o sujeito atira uma banana no 
jogador negro.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIA VIVIURKA
Orientador: Adriana Dalla Vecchia - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Gente entrevistando Gente
Tema: Linguística aplicada e o ensino de Língua
Palavras-chave: Oralidade, escrita, gênero entrevista,
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar alguns resultados do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, intitulado de Gente entrevistando gente, o qual foi aplicado na Escola Estadual 
Tiradentes - EF, em Pitanga, com alunos do 9º do Ensino Fundamental no turno da tarde. O 
projeto citado teve como objetivo provocar uma reflexão a respeito do trabalho com a oralidade e 
a escrita, para contemplar o tema foi escolhido o gênero entrevista, visto que este abrange a 
oralidade e a escrita de forma associada, além de propiciar situações reais de uso da língua, pois 
é próprio do gênero enfatizar tanto a fala quanto a escrita. Com o desenvolvimento das atividades 
evidenciou-se aos alunos que é trabalho da escola abranger a modalidade falada da língua e a 
escrita, não priorizando somente a escrita como ocorre em inúmeros materiais didáticos 
explorados nas escolas. Toda prática realizada em sala de aula foi composta de leitura, exposição 
oral e escrita, interpretação oral e escrita, produção oral e escrita, atividades estas que visaram o 
aprimoramento da capacidade discursiva do educando, para que em qualquer situação de uso da 
língua, seja ela falada ou escrita, o aluno saiba se comunicar interagindo em qualquer segmento 
da sociedade. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIA VIVIURKA
Orientador: Adriana Dalla Vecchia - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Gente entrevistando gente
Tema: Linguística aplicada e o ensino de Língua
Palavras-chave: Oralidade, escrita, gênero entrevista,
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como objetivo provocar uma reflexão a respeito 
do trabalho com a oralidade e a escrita. A prática da oralidade em aulas de Língua Portuguesa se 
constitui como inovadora, porém não difundida como deveria ser, visto que em muitas situações a 
escrita é priorizada. Por saber que a fala compõe o programa do ensino de língua esta produção 
propõe um trabalho com o gênero entrevista, pois o mesmo propicia a prática da oralidade e da 
escrita de forma associada. Assim este Caderno Pedagógico é composto de atividades que 
abrangem leitura, interpretação, produção escrita e oral, variação linguística, que serão realizadas 
sempre depois da apresentação de um texto, visando o aprimoramento da capacidade discursiva 
do educando, para que em qualquer situação de uso da língua, seja ela falada ou escrita, ele 
saiba se comunicar interagindo em qualquer segmento da sociedade
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANA DE SALES
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Leitura na Biblioteca: Caminho para a Cidadania
Tema: Língua Portuguesa - Leitura
Palavras-chave: Incentivo, leitura, biblioteca, leitores, ,
Resumo: Este trabalho visa apresentar os resultados da implementação da unidade didática, do 
projeto: Leitura na Biblioteca: Caminho para a Cidadania, inscrito no Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná - PDE e Universidade Estadual do Paraná - Campus de 
Campo Mourão, cujo objetivo foi incentivar os estudantes a criar o hábito de leitura e a fazer 
pesquisas na biblioteca, com o intuito de explorar conceitos linguísticos, coesão e coerência, 
paragrafação entre outros e fazendo uma reflexão de incentivo de leitura na biblioteca. A unidade 
didática, constituída de 32 horas, foi desenvolvida com os alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual São Judas Tadeu Ensino Fundamental e Médio, do município 
de Quinta do Sol - PR, com envolvimento dos professores de Língua Portuguesa e o professor 
pesquisador (P.D.E). A pesquisa foi qualitativa e os instrumentos de coleta de dados foram 
pautados em questionários e produção textual. Por fim, a contribuição que houve com este 
trabalho foi perceptível, pois os estudantes perceberam no decorrer da aplicação, a importância 
da leitura e também como a biblioteca é fundamental para diversificar a leitura e aprofundar temas 
propostos em todas as disciplinas. Metodologicamente, o trabalho consistiu em leituras diversas 
para embasamento teórico, baseado nos estudos de BAKTHIN (1992), CAGLIARI, (1997), Aguiar 
e Bordini (1993), Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa (2008), dentre outros. Das 
atividades realizadas com os estudantes, obtivemos como resultados: estudantes que 
demonstraram maior prazer pela leitura, devido ao sucesso, foi inserido no Plano de Trabalho 
Docente do Colégio.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANA DE SALES
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura - Formação de Leitores
Tema: Língua Portuguesa - Leitura
Palavras-chave: Palavras-chave: Incentivo, leitura, biblioteca, leitores,
Resumo: Este projeto visa incentivar os estudantes a criar o hábito de fazer suas leituras e 
pesquisas na biblioteca, com o intuito de explorar conceitos linguísticos, coesão e coerência, 
paragrafação entre outros e fazendo uma reflexão de incentivo à leitura na biblioteca. Justifica-se 
o presente estudo pelo fato da leitura auxiliar o estudante na construção e desenvolvimento do 
conhecimento tornando-o um ser crítico e reflexivo. Fez-se opção pelo método recepcional 
desenvolvido no Brasil por Aguiar e Bordini (1993), porque se acredita que o professor deve-se 
utilizar um método baseado nesta teoria. A proposta de trabalho objetiva-se ao desenvolvimento a 
leitura crítica, de modo que os estudantes sejam capazes de compreender, interpretar, refletir e 
posicionarem-se criticamente ao ler textos dos diversos gêneros textuais. Porque se acredita que 
o estudante assume o papel de agente do processo de letramento adquirindo o conhecimento 
social e cultural. E também compreenda que a leitura contribui para o processo de humanização 
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educando os estudantes para a sociedade e é por meio da leitura da literatura que prepara-se os 
estudantes para o caminho da cidadania. E também para que os mesmos percebam a 
importância da leitura e faça com que esta se torne um hábito para os leitores.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANE DESOTI
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O GÊNERO CRÔNICA E A VALORIZAÇÃO DA LEITURA NA ESCOLA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, crônica, Método Recepcional
Resumo: Este trabalho se inscreve no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), do Governo do Paraná e apresenta um projeto de incentivo à leitura na escola a partir do 
gênero crônica e uso de estratégias de ensino com o método Recepcional. Ao articular a teoria à 
prática no processo ensino e aprendizagem de leitura, apresentam-se resultados do projeto 
desenvolvido com 35 alunos do 9º ano D do ensino fundamental, entre 14 e 15 anos, do Colégio 
Estadual Desembargador Clotário Portugal, situado em Campo Largo, PR. O desenvolvimento do 
trabalho orientou-se pelos seguintes objetivos: Aprimorar por meio da leitura de crônicas, o hábito 
da leitura de textos literários; Realizar um levantamento teórico acerca do projeto; Identificar e 
apontar a importância deste gênero textual para o aprimoramento das habilidades de leitura e 
qualificar o processo de leitura dos educandos. O presente artigo apresenta as concepções 
teóricas aderidas, mostra as etapas do desenvolvimento do trabalho e analisa alguns de seus 
resultados. Além disso, pode oportunizar a educadores e educandos propostas pedagógicas 
capazes de favorecer a prática de leitura escolar e a formação do leitor crítico.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANE DESOTI
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero crônica e a valorização da leitura na escola.
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura.
Palavras-chave: Método Recepcional,crônica,leitura
Resumo: Esta Unidade Didática trata da valorização da leitura na escola a partir do gênero 
textual crônica e terá a finalidade de articular a teoria e a prática no processo de ensino e 
aprendizagem. A escola deve trabalhar com práticas de leituras inovadoras, visando a formação 
do leitor crítico. Segundo as DCEs a utilização de correntes da crítica literária, como a Estética da 
Recepção, permite um novo ensino da literatura através da efetiva participação do aluno. Para 
isso, a unidade contará com sugestões de textos, atividades e vídeos como suporte pedagógico. 
Espera-se, com esse material, a apropriação, do conteúdo específico crônica, de forma 
problematizadora, contextualizada e relevante à prática social dos alunos do nono ano do ensino 
fundamental.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANE JORGE MAFTUM
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO POR MEIO DE RÓTULOS
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Alfabetização,Letramento,Aprendizagem
Resumo: A EJA, na modalidade da Educação Especial, tem como objetivo alfabetizar e letrar 
alunos diagnosticados com Deficiência Intelectual que necessitam de uma metodologia que 
favoreça sua compreensão e assimilação. Para tanto, neste trabalho o gênero textual escolhido 
foi o rótulo, pois os alunos têm contato diário com diferentes produtos e possuem suas marcas 
preferidas, tornando, desse modo, mais significativas e interessantes as atividades elaboradas. A 
proposta deste trabalho é usar os conhecimentos que o aluno já detém para a alfabetização e 
leitura, dando-lhes maior autonomia e melhor capacidade de interação em sociedade e também 
para ampliar o seu repertório de leitura e escrita. A Sequência Didática foi a metodologia escolhida 
para o desenvolvimento do ensino do gênero textual. Os resultados demonstraram que o 
letramento é um desafio para a turma de EJA composta por alunos com deficiência intelectual, 
entretanto, o trabalho com rótulos viabilizou a leitura e escrita para esses alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANE JORGE MAFTUM
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LÍNGUA PORTUGUESA VOLTADA PARA EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL: 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO POR MEIO DE RÓTULOS
Tema: Língua Portuguesa
Palavras-chave: Letramento, rótulo, Educação Especial, EJA
Resumo: A presente sequência didática é voltada para alunos do EJA da Educação Especial da 
Escola Especial Salomão Andraus- APAE de Wenceslau Braz, tendo como foco principal a 
alfabetização e letramento por meio de embalagens e rótulos. Desenvolver um trabalho voltado 
para a Alfabetização e Letramento partindo do conhecimento que os alunos trazem sobre os 
rótulos em seu dia a dia será muito importante para que o aprendizado se efetive. Espera-se que 
o aluno especial consiga certa autonomia na sociedade letrada em que vive e reconheça rótulos 
que serão necessários para sua vida dentro e principalmente fora da escola, isso o auxiliará a 
viver com mais autonomia. Alguns objetivos deverão ser sistematizados ao longo de todo o 
trabalho para que se obtenha êxito nas atividades propostas e a personagem Nina e sua 
professora Josefa é que nos conduzirão no desenvolvimento destas; Estimular o reconhecimento 
de palavras através de rótulos;Possibilitar ao educando com Deficiência Intelectual uma nova 
forma de aprendizado da leitura e escrita através de uma linguagem conhecida e utilizada por ele 
em sua vivência;Utilizar o conhecimento prévio de mundo sobre produtos utilizados no cotidiano 
do educando para reconhecer ou mesmo identificar a utilidade dos produtos que está adquirindo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANE MARIA NICOLAU ANGHINONI
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O letramento literário através do estudo da poesia
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura, Leitura Literária, Letramento Literário
Resumo: Considerando-se o letramento literário uma atividade expressiva para professores e 
alunos, este estudo tem como objetivo reformular, fortalecer e ampliar o estímulo à leitura no 
ensino básico, formando uma comunidade de leitores que saiba reconhecer seus membros no 
espaço e no tempo. Comunidade esta que, se constrói em sala de aula, mas que vai além da 
escola, fornecendo a cada aluno e ao conjunto deles, uma maneira própria de ver e viver no 
mundo. Este artigo apresenta metodologias para trabalhar com alunos do sexto ano do Ensino 
Fundamental, procurando esclarecer a concepção de leitura que fundamenta o caminho a ser 
seguido para o letramento literário na escola.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANE MARIA NICOLAU ANGHINONI
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A poesia, seu encantamento e a redescoberta do prazer de ler através do Letramento 
Literário.
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura.
Palavras-chave: Literatura, Letramento Literário, Linguagem Poética,
Resumo: Sabemos que ler não significa apenas decifrar letras, o ato de ler é um processo 
permanente, que leva a reflexão e a análise, mas que também requer esforço. Nossos alunos, na 
sua maioria, não possuem o habito da leitura, leem somente quando são cobrados e o fazem sem 
prazer, falta-lhes interesse e muitas vezes pré-requisitos para compreender e essa falta de 
compreensão reflete de forma negativa no seu desempenho escolar. Com o intuito de sanar essas 
dificuldades, desenvolveremos uma unidade didática, baseados na obra: "Letramento Literário: 
Teoria e prática" do autor Cosson (2012). Dentro do Letramento Literário, serão trabalhadas as 
seguintes poesias: "Sonhos de Menina", "Sonho de Olga" e "O sonho e a fronha" todas da autora 
Cecília Meireles. O processo de letramento que se faz via textos literários, compreende não 
apenas uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também uma forma de 
assegurar seu efetivo domínio. A proposta do estudo em questão se destina em expor formas de 
fortalecer e ampliar a educação literária que se oferece no ensino básico. Ela busca formar uma 
comunidade de leitores que saibam reconhecer os laços que unem seus membros no espaço e no 
tempo. Uma comunidade que se constrói na sala de aula, mas que vai além da escola, pois 
fornece a cada aluno e ao conjunto deles uma maneira própria de ver e viver o mundo. 
Seguiremos os passos da sequência básica de Cosson (2011) que deve ser desenvolvida em 
quatro etapas: Motivação, Introdução, Leitura, Interpretação.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA
Orientador: Silvio Jose Stessuk - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O Uso da Canção para melhorar a rotina escolar
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Ensino, Leitura, Música
Resumo: Inserido no PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, 
este artigo apre-senta resultados e reflexões suscitadas durante a aplicação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, a partir das atividades sugeridas pelo Caderno Pedagógico e 
desenvolvidas com os alunos do 6º ano - Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rui Barbosa - 
Ensino Fundamental e Médio do município de Jandaia do Sul. A fundamentação teórica que 
sustenta a análise desde artigo está alicerçada nas Diretrizes Curriculares Estaduais, que regem 
o ensino de Língua Portuguesa e preconizam o ensino da leitura numa perspectiva interacionista, 
motivada, crítica, utilizada para a reconstrução e sentido do texto, diversificada, como lazer e 
também como a leitura implícita. O estudo traz como aporte teórico os princípios postulados na 
disciplina de Língua Portuguesa, cujo foco de estudo está direcionado ao uso das canções como 
suporte didático para desenvolver o gosto pela leitura, contribuindo para melhorar a rotina escolar, 
aprimorando o saber de um jeito mais prazeroso. Desta forma, este artigo pretende fornecer 
subsídios aos professores de Língua Portuguesa, para que possam planejar atividades 
metodológicas utilizando o gênero música em sala de aula, com vistas à necessidade de articular 
propostas mais eficientes que possam ajudar no processo de ensino-aprendizagem, 
desenvolvendo assim o gosto pela leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA
Orientador: Silvio Jose Stessuk - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso da canção para melhorar a rotina escolar
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Música, Motivação, Aprendizagem
Resumo: As atuais mudanças no campo da educação exigem do professor novas estratégias 
para estimular a aprendizagem. Sendo assim, a música é um recurso capaz de despertar no 
aluno um gosto maior para participar das aulas. A educação deve ser vista como um processo 
global, progressivo e permanente, onde os professores se reconheçam como sujeitos mediadores 
de cultura dentro do processo educativo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUZIA OFELIA TAVARES
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ESTRATÉGIA DE LEITURA POR MEIO DO USO DA FÁBULA NO PROCESSO DE 
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ENSINO- APRENDIZAGEM
Tema: Estudo dos Recursos Linguísticos-Discursivos
Palavras-chave: : Leitura, Reflexão, Argumentação oral, Produção textual,
Resumo: Este artigo é resultado do trabalho produzido ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE/2015). Relata, sequencialmente, a implementação do projeto "A leitura 
argumentativa como uma proposta para melhorar a oralidade crítica e a produção escrita do 
CEEBJA Santa Clara, Mandaguari", aplicado a alunos adultos do Ensino Médio. Buscou-se 
incentivar, como previamente desenvolvido na Sequência/Caderno Didático, a leitura 
argumentativa por meio de artigos de opinião, cartas do leitor, charges e letras de música. A 
escolha desses gêneros deu-se por ser apropriada ao público alvo. Durante a implantação do 
projeto os objetivos foram altamente alcançados, em especial no que tange ao fato de os 
educandos terem aproveitado as leituras, que por sua vez estimularam a reflexão e as discussões 
com teor argumentativo. O professor atuou como mediador no ensino e na compreensão dos 
recursos linguístico-discursivos empregados no que se refere à construção argumentativa dos 
textos e sua utilização nas diferentes esferas sociais. No que pesa esse aspecto, a 
implementação do projeto refletiu a condição da escola como ambiente favorável à preparação 
intelectual dos estudantes, levando-se em conta a prática pedagógica direcionada para situações 
reais de uso da produção discursiva dos educandos como forma objetiva de sua inserção nos 
meios de produção escrita e da representação de sua subjetividade. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUZIA OFELIA TAVARES
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Leitura Argumentativa como uma Proposta para melhorar a Oralidade Crítica e a 
Produção Escrita o CEEBJA Santa Clara, Mandaguari
Tema: Estudo dos Recursos Linguísticos-Discursivos
Palavras-chave: Leitura, reflexão, argumentação oral, produção
Resumo: Esta Sequência Didática/Caderno Didático tem como objetivo incentivar a leitura 
argumentativa através de artigos de opinião, cartas do leitor, charges e letras de música. A 
escolha desses gêneros deu-se por ser apropriada ao público-alvo, constituído por alunos adultos 
do Ensino Médio que frequentam o CEEBJA-Santa Clara (Mandaguari), no modo presencial. A 
pretensão é que os educandos leiam, reflitam, discutam e argumentem a partir dos gêneros 
propostos, encontrando na mediação do professor um elemento imprescindível no ensino e na 
compreensão dos recursos linguístico-discursivos empregados no que se refere à construção 
argumentativa dos textos e sua utilização nas diferentes esferas sociais. No que pesa esse 
aspecto, a Produção Didática reflete a condição da escola como ambiente favorável à preparação 
intelectual dos estudantes, levando-se em conta a prática pedagógica direcionada para situações 
reais de uso da produção discursiva dos educandos, como forma real de sua inserção nos meios 
de produção escrita e da representação de sua subjetividade. Nesse cenário, a abordagem 
metodológica do professor pode transformar a capacidade argumentativa e melhorar o modo de 
agir e se posicionar dos alunos nas tarefas de leitura e escrita.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUZIA SOUZA DE SANTANA
Orientador: Elizabeth Labes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: LEITURA DISCURSIVA DO GÊNERO NOTÍCIA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura Discursiva, Gênero Notícia, Ensino,
Resumo: O presente artigo apresenta resultados obtidos na implementação da unidade didática 
desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Objetiva relatar as ações da 
proposta aplicada em sala de aula, tendo o foco na melhoria do desempenho da capacidade 
leitora dos alunos. Justifica-se pelos índices insatisfatórios apresentados nas avaliações externas 
em relação à produção da leitura. A relevância desta proposta surgiu porque constatamos as 
dificuldades que muitos alunos do Ensino Médio apresentam em compreender os sentidos da 
linguagem nos diferentes modos de interação comunicativa. A pesquisa é de cunho qualitativo e 
se caracteriza enquanto "pesquisa-ação", uma vez que teve como base empírica uma turma do 2º 
ano do Ensino médio, na qual, de modo colaborativo, foram empreendidas ações visando 
propiciar uma melhoria na prática da leitura dos alunos. Tomamos como objeto de estudo o 
gênero notícia, que foi trabalhado sob a perspectiva discursiva, que considera a leitura como um 
processo de produção/instauração de sentidos e o sujeito-leitor como sendo sócio historicamente 
determinado, partícipe da produção da significância. Esse trabalho contribuiu para que os alunos 
atentassem para o funcionamento da linguagem e, consequentemente, passassem a participar 
mais efetivamente do seu contexto social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUZIA SOUZA DE SANTANA
Orientador: Elizabeth Labes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GÊNERO NOTÍCIA: ATIVIDADES DE LEITURA SOB UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura discursiva, gênero notícia, Ensino
Resumo: O objetivo deste projeto é propiciar a melhoria no desempenho da capacidade leitora 
dos alunos, uma vez que, diferentes sistemas de avaliação, aplicados aos diversos níveis de 
ensino, tem apontado índices muito insatisfatórios em relação a produção da leitura. A pesquisa é 
de cunho qualitativo e se caracteriza enquanto "pesquisa-ação", uma vez que terá como base 
empírica uma turma do 2º ano do Ensino médio, na qual, de modo colaborativo, serão 
empreendidas ações visando o objetivo proposto. Tomaremos como objeto de estudo o gênero 
notícia, que será analisado sob a perspectiva discursiva de leitura, que considera a leitura como 
um processo de produção/instauração de sentidos e o sujeito-leitor define-se como sendo sócio 
historicamente determinado, partícipe da produção da significância. Acredita-se que esse trabalho 
contribuirá para que os alunos atentem para o funcionamento da linguagem e, 
consequentemente, passem a participar mais efetivamente do seu contexto social.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAGNA LATCHUK
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O MITO DO VAMPIRISMO, DE BRAM STOKER AOS DIAS ATUAIS - FORMAÇÃO DO 
LEITOR LITERÁRIO NO ENSINO BÁSICO
Tema: A evolução do mito vampírico na literatura.
Palavras-chave: Mito, Vampirismo, Formação de Leitor,
Resumo: Este artigo tem como objetivo oportunizar uma reflexão sobre os aspectos relativos à 
leitura, em especial na construção de futuros leitores. O mito como ponto de partida para a 
compreensão do ser, será abordado à evolução ou transmutação do personagem "vampiro" que 
ocorrerá desde o século XIX até os dias atuais, sendo realizado em estudo evolutivo que aponte 
as semelhanças e diferenças entre os personagens dos clássicos literários, "Drácula" de Bram 
Stocker, "Entrevista com o Vampiro" de Anne Rice, "Saga Crepúsculo" Sthefany Meyer e "Os 
Sete" de André Vianco, e os demais personagens vampíricos presentes na literatura e cinema 
mundial. A dificuldade dos educandos na inserção do hábito da leitura fora a problemática 
abordada no projeto, tendo como objetivo incentivar e favorecer a leitura por prazer dos 
educandos, mostrando que através da leitura especificamente o mito vampírico. O cinema 
proporciona o estabelecimento de diversos diálogos, interpretações e compreensões de relações 
educacionais, familiares, sociais, econômicas, enfim, permite as pessoas se expressar de 
diferentes maneiras sobre as mais diversas emoções vividas coletivamente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAGNA LATCHUK
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O mito do vampirismo, de Bram Stocker aos dias atuais: formação de leitor literário no 
Ensino Básico.
Tema: A evolução do mito vampírico na literatura.
Palavras-chave: Mito, Vampirismo, Formação de leitor
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo oportunizar uma reflexão sobre os aspectos 
relativos à leitura, em especial na construção de futuros leitores. O mito como ponto de partida 
para a compreensão do ser, será abordado à evolução ou transmutação do personagem 
"vampiro" que ocorrerá desde o século XIX até os dias atuais, sendo realizado em estudo 
evolutivo que aponte as semelhanças e diferenças entre os personagens dos clássicos literários, 
"Drácula" de Bram Stocker, "Entrevista com o Vampiro" de Anne Rice, "Saga Crepúsculo" 
Sthefany Meyer e "Os Sete" de André Vianco, e os demais personagens vampíricos presentes na 
literatura e cinema mundial. A dificuldade dos educandos na inserção do hábito da leitura fora a 
problemática abordada no projeto, tendo como objetivo incentivar e favorecer a leitura por prazer 
dos educandos, mostrando que através da leitura especificamente o mito vampírico. O cinema 
proporciona o estabelecimento de diversos diálogos, interpretações e compreensões de relações 
educacionais, familiares, sociais, econômicas, enfim, permite as pessoas se expressar de 
diferentes maneiras sobre as mais diversas emoções vividas coletivamente.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAIRA DE CASSIA PANARO
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: BLOG JORNALÍSTICO: Uma Proposta para a Inserção das Tecnologias e suas 
Linguagens no Ensino de Língua Port uguesa
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: blog jornalístico, notícias, nativos digitais, multiletramentos, tecnologias digitais 
de informação e comunicação
Resumo: O presente artigo apresenta o relato de uma experiência no primeiro ano do Ensino 
Médio, envolvendo o uso das TDIC no ensino de Língua Portuguesa. Fundamentados nas 
Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa do Estado do Para ná (2008), adotamos a 
teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos como base teórica para o desenvolvimento das 
atividades de leitura e produção textual elaboradas e aplicadas em sala de aula. Nosso objeto de 
estudo foi o blog jornalístico, com enfoque no gênero textual notícia, que foram contemplados em 
um Caderno Pedagógico, contendo uma sequência didática, cujas atividades envolveram as 
tecnologias de maneira consistente e significativa, a fim de verificar se os alunos apresentariam 
melhores desempenhos no processo de ensino-aprendizagem e alcançariam os multiletramentos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAIRA DE CASSIA PANARO
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: EXTRA! EXTRA! TEM MANCHETE NA REDE! Blog Jornalístico: Uma proposta para a 
inserção das Tecnologias e suas Linguagens no Ensino de Língua Portuguesa.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: blog jornalístico, notícias, nativos digitais, multiletramentos, tecnologias digitais 
de informação e comunicação
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica que ora apresentamos tem como finalidade 
apresentar uma sequência didática, no formato de Caderno Pedagógico, dentro da linha de 
estudos Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa, para o Ensino Médio. 
Uma vez que nossos alunos são nativos digitais e as tecnologias chegaram para ficar, é 
necessário que nos adaptemos, convertendo-as em aliadas, ao invés de considerá-las 
concorrentes. Fundamentados nas Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa do 
Estado do Paraná (2008), adotamos a teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos como base 
teórica para o desenvolvimento das atividades de leitura e produção textual a serem elaboradas e 
aplicadas em sala de aula. O objeto de estudo desta proposta é o blog jornalístico, com enfoque 
no gênero textual notícia jornalística, que serão contemplados em uma sequência didática, cujas 
atividades envolvam as tecnologias de maneira consistente e significativa, a fim de verificar se os 
alunos apresentam melhores desempenhos no processo de ensino-aprendizagem e alcancem os 
multiletramentos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAIZA GONCALVES BORGATO
Orientador: Alexandre Villibor FLory - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O diálogo entre a literatura e outras artes brasileiras no início do século XX
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura e outras artes, Arte e sociedade, Leitura literária,
Resumo: Resumo: O objetivo desta produção didática foi ampliar o conhecimento de alunos do 
terceiro ano do Ensino Médio, dando oportunidade a eles de estudar algumas obras literárias 
modernistas e relacioná-las à outras formas de arte produzidas na mesma época. Além disso, 
eles devem aprender a pensar sobre a relação entre arte e sociedade, recebendo subsídios para 
sua contextualização histórica e para a verificação de que as rupturas estéticas não ocorrem 
isoladas do mundo, mas expressando-o. Assim, poderão perceber a importância e a utilidade da 
literatura - e da arte em geral - para a vida em sociedade. Para isso, levamos em conta 
referências sociais, históricas e estéticas da chamada 1ª fase Modernista. Ao realizar a leitura de 
textos literários e conhecer o diálogo duplo que a arte trava dentro do campo estético (com ela 
mesma) e no contato com o campo social os alunos podem perceber o significado complexo da 
literatura e da arte, desenvolvendo suas capacidades leitoras. Vale ainda lembrar que um dos 
objetivos dessa proposta é a atualização dessa discussão. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAIZA GONCALVES BORGATO
Orientador: Alexandre Villibor FLory - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O diálogo entre a literatura e outras artes brasileiras no início do século XX
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura e outras artes, Arte e sociedade, Leitura literária,
Resumo: O objetivo deste projeto é ampliar o conhecimento de alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio, dando oportunidade a eles de estudar algumas obras literárias modernistas e relacioná-las 
à outras formas de arte produzidas na mesma época. Além disso, eles devem aprender a articular 
arte e sociedade, recebendo subsídios para sua contextualização histórica e para a verificação de 
que as rupturas estéticas não ocorrem isoladas do mundo, mas expressando-o. Assim, poderão 
perceber a importância e a utilidade da literatura - e da arte em geral - para a vida em sociedade. 
Para isso, levaremos em conta referências sociais, históricas e estéticas da chamada 1ª fase 
Modernista. Ao realizar a leitura de textos literários e conhecer o diálogo duplo que a arte trava 
dentro do campo estético (com ela mesma) e no contato com o campo social os alunos podem 
perceber o significado complexo da literatura e da arte, desenvolvendo suas capacidades leitoras. 
Vale ainda lembrar que um dos objetivos dessa proposta é a atualização dessa discussão.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARA CARLUCIA DE ALMEIDA
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: A CARTA PESSOAL NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO: uma proposta do ensino de língua 
portuguesa para o 6º ano do Ensino Fundamental
Tema: Linguística aplicada e ensino de língua portuguesa
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gênero Discursivo, Carta Pessoal,
Resumo: O objetivo deste trabalho é contribuir para o aprendizado da língua portuguesa, visando 
à ampliação do conhecimento linguístico-discursivo, priorizando as práticas discursivas, no 
trabalho com o gênero "carta pessoal". Esse gênero foi proposto por possibilitar aos alunos uma 
alternativa que permita superar a prática de escrita abreviada e codificada que se estabelece na 
era digital. Neste sentido, como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, 
apoiamo-nos estudos do Círculo de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros 
discursivos como interação e no quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo 
desenvolvido pelos pesquisadores de Genebra (DOLZ; NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004; 
SCHNEUWLY & DOLZ, 1999) para fundamentar as reflexões sobre a sequência didática (SD) a 
partir da proposta de adaptação, orientada por Costa-Hübes (2009; 2011), que consiste na 
inserção de um módulo de reconhecimento do gênero antes da etapa de produção inicial em 
atividades e exercícios da SD. A metodologia aplicada a este trabalho se caracteriza como uma 
pesquisa social aplicada de natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação com o 
propósito de investigar as dificuldades e falta de interesse dos alunos em relação à leitura e à 
produção de textos. A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo, 
na cidade de Loanda, estado do Paraná, Brasil, no primeiro semestre de 2015. Os sujeitos de 
pesquisa foram os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. Para a coleta de dados, 
inicialmente foi aplicado um questionário para verificar as causas da falta de interesse dos alunos 
pela leitura e produção como também verificar o conhecimento dos alunos em relação ao gênero 
"carta pessoal". Por conseguinte, seguimos para a SD e as discussões com o Grupo de Trabalho

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARA CARLUCIA DE ALMEIDA
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A carta pessoal na formação do cidadão: uma proposta do ensino de língua portuguesa 
para o 6º ano do Ensino Fundamental
Tema: Linguistica Aplicada em Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Ensino Fundamenta, Língua Portuguesa, Carta Pessoal
Resumo: O objetivo deste trabalho é contribuir para o aprendizado da língua portuguesa, visando 
à ampliação do conhecimento linguístico-discursivo, priorizando as práticas discursivas, no 
trabalho com o gênero "carta pessoal". A metodologia aplicada a este trabalho se caracteriza 
como uma pesquisa social aplicada de natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação 
com o propósito de investigar as dificuldades e falta de interesse dos alunos em relação à leitura e 
à produção de textos. Como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, apoiamo-
nos estudos do Círculo de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros discursivos 
como interação e no quadro teórico-metodológico do Interacionismo sociodiscursivo desenvolvido 
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pelos pesquisadores de Genebra (DOLZ; NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY & 
DOLZ, 1999) para fundamentar as reflexões sobre a sequência didática (SD) a partir da proposta 
de adaptação, orientada por Costa-Hübes (2009; 2011), que consiste na inserção de um módulo 
de reconhecimento do gênero antes da etapa de produção inicial em atividades e exercícios da 
SD. A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo, na cidade de 
Loanda, no ano de 2015. Os sujeitos de pesquisa serão os alunos do sexto ano do Ensino 
Fundamental. Para a coleta de dados, inicialmente será aplicado um questionário para verificar as 
causas da falta de interesse dos alunos pela leitura e produção como também verificar o 
conhecimento dos alunos em relação ao gênero "carta pessoal". Por conseguinte, seguiremos 
para a sequência didática e as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. O trabalho 
culminará com a produção de uma carta pelo aluno.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARA DELVAZ GARCIA GANDOLFO
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A Sequência Didática no ensino de Língua Portuguesa: uma ferramenta para a 
apropriação do gênero textual "resenha de filmes"
Tema: Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: gêneros textuais, resenha de filmes, sequência didática,
Resumo: Este artigo apoia-se nas contribuições teóricas acerca de gêneros discursivos 
apresentadas por Bakhtin, sintetizadas nas Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná, com foco 
no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que tem J.P Bronckart como um dos seus precursores. 
Como viés investigativo e metodológico elegeu-se a sequência didática, metodologia de ensino da 
língua proposta pelo ISD, a qual se pauta na apropriação de uma prática de linguagem 
configurada em um gênero de texto. Este trabalho tomou como objeto de estudo o gênero 
"resenha de filmes", dado seu caráter predominantemente argumentativo. Com o objetivo de 
ampliar a prática da leitura e escrita, dez obras fílmicas foram analisadas durante quinze oficinas 
aplicadas em uma turma do 9o ano no Colégio Estadual Nóbrega da Cunha, Município de 
Bandeirantes, priorizando habilidades de narrar/expor/defender opiniões. Os resultados atestam a 
legitimidade da sequência didática como instrumento de ensino, de aprendizagem e de avaliação, 
bem como definidora de caminhos para a apropriação contextualizada de aspectos estruturais da 
língua pátria.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARA DELVAZ GARCIA GANDOLFO
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Sequência Didática no ensino de Língua Portuguesa: uma ferramenta para a 
apropriação do gênero textual "resenha de filmes"
Tema: Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: gêneros textuais, resenha de filmes, sequência didática
Resumo: Pesquisas recentes têm apontado para a ineficiência do ensino institucionalizado da 
língua materna. Em face dessa carência o estado do Paraná, a partir do construto teórico de 
Bakhtin, propõe um ensino pautado nas práticas sociais reais de interação pela linguagem, 
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sintetizado nas Diretrizes Curriculares da Estaduais. Atualmente, dada à complexidade e 
amplitude do referencial bakhtiniano alguns estudos, a exemplo do Interacionismo Sociodiscursivo 
de Bronckart, enveredaram para novas teorias e/ou metodologias que coloquem o aluno como 
sujeito/autor de discursos materializados em gêneros textuais. Nesse sentido, o presente estudo 
toma a leitura e produção textual como objeto de ensino/aprendizagem o gênero "resenha de 
filmes" dada seu caráter predominantemente argumentativo, exercitando no aluno habilidades de 
narrar/expor/defender opiniões com clareza e criatividade, com o objetivo de ampliar a prática da 
leitura e escrita. Esta intervenção elegeu como caminho metodológico a sequência didática 
proposta por Schneuwly e Dolz. Composta por 15 oficinas, com atividades diversas, pensadas 
para uma turma do 9o ano no Colégio Estadual Nóbrega da Cunha, Município de Bandeirantes, 
toma como corpus de análise 10 filmes com respectivas resenhas, além de sugestões de novas 
leituras, para culminar com uma produção final que, após reestruturação, análise e edição, será 
publicada amplamente no cenário escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA DO ROCIO SIQUEIRA FARIA JAMBISKI
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Incentivo a Leitura e escrita através da música
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Música, educação, incentivo, leitura
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar uma síntese das ações desenvolvidas ao 
longo do Plano de Desenvolvimento Educacional, edição 2014/2015, na área de Língua 
Portuguesa. O projeto já implementado apresentou estratégias que possibilitaram aos alunos do 
9º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Shirlene de Souza Rocha, um estímulo e um 
despertar para o encanto que a leitura pode oferecer/proporcionar de forma dinâmica e divertida. 
Esta proposta visou uma reflexão sobre a música como instrumento de aprendizagem, pois esta 
se faz presente nos momentos mais importantes. Dessa forma, considera-se, a mesma, um 
instrumento eficaz de incentivo a leitura e escrita, para que o trabalho dos professores se torne 
cada vez mais produtivo, proporcionando condições de aprimorar conhecimentos e aperfeiçoando 
as tarefas do processo de ensino.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA DO ROCIO SIQUEIRA FARIA JAMBISKI
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Incentivo a Leitura e escrita através da música
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Música, educação, incentivo, leitura
Resumo: O presente projeto tem por objetivo desenvolver atividades com música para incentivo a 
leitura e escrita. Bem como, apresentar estratégias que possibilitem aos alunos do 9º ano do 
ensino fundamental um estímulo e um despertar para o encanto que a leitura pode 
oferecer/proporcionar de forma dinâmica e divertida. Esta proposta visa uma reflexão sobre a 
música como instrumento de aprendizagem. A música se faz presente nos momentos mais 
importantes, assim podemos dizer que ela praticamente faz parte em todos os momentos da vida, 
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alegres ou tristes, assim sendo podemos utilizá-la como instrumento eficaz de incentivo a leitura e 
escrita, para que o trabalho dos professores se torne cada vez mais produtivo, proporcionando 
condições de aprimorar conhecimentos e aperfeiçoando as tarefas de educar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA FAVARETTO
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Gênero textual fábulas contemporâneas de Millôr Fernandes no ensino aprendizagem de L
´ngua   Portuguesa.  
Tema: Gênero textual Fábulas
Palavras-chave: Fábula, Interação, proposta pedagógica
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos ao longo das ações realizadas no Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE), de 2014, por meio da Implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, o qual se propôs a trabalhar com oficinas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA FAVARETTO
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Gênero Textual Fábulas contemporâneas de Millôr Fernandes no ensino-aprendizagem 
da Língua Portuguesa.
Tema: Gênero Textual Fábulas e tem comoproposta incentivar a leitura por meio de estudos de 
fábulas
Palavras-chave: leitura, fábula, linguagem
Resumo: Esta produção Didático-Pedagógica tem como proposta incentivar a leitura por meio de 
estudos de fábulas, pois se entende que elas promovem um maior envolvimento dos alunos à 
prática de leitura, oportunizando um estudo aprofundado acerca das fábulas de Esopo, assim 
como as versões de Millor Fernandes. Esta prática pedagógica está fundamentada na concepção 
sociointeracionista da linguagem, em que o texto é visto como lugar de interação. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA PAIVA DA SILVA
Orientador: Elvira Lopes Nascimento - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O DISCURSO POÉTICO COMO INSTRUMENTO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Tema: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
Palavras-chave: Gêneros textuais, Dispositivos didáticos, Leitura, Produção
Resumo: Este projeto visa introduzir o gênero poético por acreditar que a abordagem do lúdico 
dentro do processo ensino-aprendizagem de leitura favorece, estimula e aperfeiçoa o gosto pela 
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leitura crítica e interacionista. Tem como finalidade proporcionar práticas de leitura que 
ultrapassem a simples decodificação da superfície linguística, uma vez que essa é a abordagem 
presente nas DCEs. O gênero poético também favorece a criatividade e a liberdade e pode ser 
contextualizado com facilidade aos valores presentes na sociedade, dele também se deve servir 
para abordar tanto a estética como a ética.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA PAIVA DA SILVA
Orientador: Elvira Lopes Nascimento - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O DISCURSO POÉTICO COMO INSTRUMENTO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Tema: LEITURA E PRODUÇÃO
Palavras-chave: Gêneros do discurso poético, poema, leitura, produção, ludicidade,
Resumo: Este projeto visa introduzir o discurso poético nas aulas de língua portuguesa por 
acreditar que a abordagem do lúdico dentro do processo ensino-aprendizagem de leitura 
favorece, estimula e aperfeiçoa o gosto pela leitura compreensiva e crítica. O objetivo desse 
projeto didático é o de desenvolver capacidades de leitura, de escuta, e de produção oral e 
escrita, indo além da decodificação da superfície linguística, uma vez que essa é a abordagem 
presente nas DCEs. Os gêneros do discurso poético também favorecem a criatividade e a 
percepção da realidade social e dos valores presentes na sociedade. O projeto constitui um 
Caderno Pedagógico que compreende uma sequência de atividades didáticas com foco em 
diferentes gêneros do discurso poético.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA VALDIRENE GOUVEIA
Orientador: Luizete Guimaraes Barros - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Trabalhando a leitura de histórias em quadrinhos no contexto da escola pública
Tema: Língua Portuguesa - Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura, Gêneros Discursivos, História em quadrinhos, Turma da Mônica,
Resumo: Este trabalho relata uma experiência de leitura, utilizando como recurso pedagógico o 
gênero: história em quadrinhos "Turma da Mônica", do autor contemporâneo Maurício de Sousa, 
em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa, 
situado na cidade de Sarandi-PR. Neste sentido, constam a descrição da implementação do 
projeto pedagógico por meio de uma Unidade Didática e a explanação do Curso GTR (Grupo de 
Estudo em Rede). Portanto, o texto contempla também o estudo das linguagens verbais e não 
verbais; dos discursos: direto e indireto.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA VALDIRENE GOUVEIA
Orientador: Luizete Guimaraes Barros - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Trabalhando a leitura de quadrinhos no contexto da escola pública
Tema: Língua Portuguesa - ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Gêneros do discurso, História em quadrinhos, Linguagem verbal e não verbal, 
Turma da Mônica,
Resumo: Este material didático foi elaborado como possibilidade de se trabalhar o 
desenvolvimento de hábitos de leitura, utilizando como instrumento didático-pedagógico o gênero 
discursivo história em quadrinhos "Turma da Mônica" do autor contemporâneo Maurício de Sousa, 
em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Antônio Francisco Lisboa, situado na 
cidade de Sarandi-PR. Partindo do pressuposto que a história em quadrinhos lida com duas 
linguagens fartamente utilizadas na sociedade atual - linguagem verbal e não verbal- e que isso 
instiga o jovem leitor já familiarizado com esses dois códigos linguísticos em suas práticas sociais, 
organizamos este material em cinco oficinas de atividades.Nossa proposta contempla a leitura e 
análise das histórias em quadrinhos em seus aspectos verbais e não verbais; os discursos direto 
e indireto e a produção, pelos alunos, de uma história em quadrinhos

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIO ROBERTO NEVES PADILHA
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O uso e a produção de imagens no contexto escolar
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Fotografia, interpretação, leitura, produção
Resumo: O presente artigo apresenta o trabalho desenvolvido durante a formação do PDE turma 
2014, cuja temática era a utilização e produção de imagens fotográficas no contexto escolar. 
Buscou-se subsídios teóricos para a fundamentação deste trabalho com autores como Santaella 
(2012) e Bakthin (1984). Para a elaboração da Produção Didático-pedagógica buscou-se 
referência em obras de fotógrafos renomados como Ang (2007) e Langford (2008). Esta Produção 
Didático-pedagógica constituiu-se de um caderno pedagógico de utilização de fotografias no 
contexto escolar, voltado para os professores. A implementação do projeto ocorreu no Colégio 
Estadual Euzébio da Mota, com professores, agentes educacionais II e alunos. Aos professores e 
agentes educacionais foram ofertados encontros para grupo de estudos ocorrendo nas horas-
atividades concentradas. Os alunos participaram de oficinas práticas no contraturno das aulas. 
Esta pesquisa demonstrou que se faz necessária uma capacitação mais específica acerca do uso 
das potencialidades que a fotografia oferece para a aprendizagem significativa de nossos 
educandos. O artigo ainda apresenta contribuições e impressões dos professores participantes do 
Grupo de Trabalho em Rede (GTR) em 2015.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIO ROBERTO NEVES PADILHA
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso e a produção de imagens no contexto escolar
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Fotografia, interpretação, leitura, produção, direitos autorais
Resumo: Apesar da riqueza semântica que uma imagem oferece, infelizmente percebemos que 
os professores não fazem uso de todas as potencialidades que este recurso oferece para a 
formação de leitores. Nos livros didáticos percebemos que as imagens possuem um caráter 
secundário. É como se o único objetivo para o seu uso é a questão estética da diagramação 
daquele material. Sendo assim proponho neste trabalho uma capacitação, a criação de um grupo 
de estudos e a confecção de um caderno pedagógico para discutir o tema e encaminhar 
propostas metodológicas para explorar esta mídia para a aprendizagem significativa, além da 
escritura de um artigo com os resultados apresentados na intervenção pedagógica. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARGARETE BRUGNEROTTO BALBINOTI
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Leitura e escrita no ensino fundamental: os gêneros "charge" e "artigo de opinião" em foco
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura e escrita, charge e artigo de opinião
Resumo: A presente pesquisa abordou os gêneros charge e artigo de opinião como ferramenta 
para o desenvolvimento do educando no que diz respeito à prática da oralidade, leitura e escrita 
no âmbito escolar e social. Usa-se como metodologia a interpretação de charges e produção 
escrita de artigo de opinião, desenvolvidos para sala de aula que possibilita através da pesquisa 
desenvolver o pensamento crítico dos alunos, auxiliando-os na sua formação humana. A presente 
pesquisa foi utilizada para destacar que os saberes dos indivíduos construídos no cotidiano são 
parte importante no processo de construção do conhecimento, na certeza de que o processo de 
envolver os sujeitos potencializa a transformação da realidade social. Sendo assim, propôs-se 
interpretar, produzir e identificar os conflitos que fazem parte do cotidiano, oportunizando aos 
educandos o desenvolvimento de uma leitura crítica da sociedade. Buscou-se trabalhar a história 
e o conceito do gênero charge e artigo de opinião, pois ambos constituem gêneros do discurso e 
efetivam a interação entre o autor e os leitores de jornais e revistas, impressas e de circulação 
online. Utilizar tais gêneros nas aulas de Língua Portuguesa pode ser um caminho para alcançar 
com maior eficácia os objetivos do ensino da língua, de forma mais crítica. É com a interpretação 
e a produção desses gêneros que se estabelece a comunicação, ampliam-se ideias e pontos de 
vista, garantindo melhor entendimento da sociedade e, consequentemente, o aperfeiçoamento 
das relações que nela se estabelecem.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARGARETE BRUGNEROTTO BALBINOTI
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e escrita no ensino fundamental: os gêneros "charge" e "artigo de opinião" em foco
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura e escrita, charge e artigo de opinião
Resumo: O objetivo desse projeto é trabalhar a leitura e a escrita sendo fatores fundamentais 
para a inserção do ser humano na sociedade de hoje. A leitura leva o educando ao acesso às 
informações, à ampliação do vocabulário, ao desenvolvimento da criticidade e, ainda, ao interesse 
na busca pelo conhecimento sobre diversos assuntos. Diante do exposto, justifica-se a realização 
do presente estudo, tendo em vista a necessidade de despertar no educando habilidades de 
interpretação e produção escrita a partir de reflexões sobre os gêneros charge e artigo de opinião. 
A premissa destas atividades calca-se na leitura e reflexão crítica, de forma dialógica, 
desenvolvendo nos alunos capacidades cognitivas de articulação dos saberes de suas vivências, 
promovendo a construção de argumentos coerentes e lógicos, culminando em produções textuais 
de artigos de opinião. A pesquisa foi fundamentada, principalmente, nos seguintes autores: 
Antunes, Bakhtin, Geraldi, Lessa, Lopes-Rossi, Marcuschi e as Diretrizes Curriculares para a 
Educação Básica (DCEs).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA APARECIDA MENDONCA DALLA COSTA
Orientador: Fabiane Cristina Altino - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: FÁBULA - UM INSTRUMENTO PARA A LEITURA NAS AULAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Fábula, leitura, construção de sentido
Resumo: Esta Sequência didática fundamenta-se, em primeiro lugar, na orientação das Diretrizes 
Curriculares Estaduais possibilitando maior contato do aluno com as linguagens nas diferentes 
esferas sociais, por meio de atividades planejadas para que possa se transformar em um leitor 
ativo. Conforme Kleiman (2004, p.10), se ninguém gosta de fazer aquilo que não faz sentido, 
então a prática pedagógica deve proporcionar prazer e aplicação imediata e foi nesse sentido que 
o presente projeto foi pensado. A fábula oferece ao educando um modelo de raciocínio capaz de 
reduzir uma situação a uma evidente relação de sentido da vida com níveis de resultados 
alcançados em ações praticadas por animais, mas que assemelham à dos homens. Esse 
reconhecimento permite o entendimento de ações humanas fundamentais e a verdade que 
deslumbra no dia a dia. Ao refletir sobre a situação social explícita na fábula, o aluno desperta 
para um processo de reconhecimento existencial e de específico significado, uma vez que a 
observação da fábula lhe permite reconhecer a informação sobre o mundo e o instante da 
realidade ressaltada pelo autor. Aliado a essas habilidades é indispensável que o aluno saiba 
conciliar as características dos elementos estruturais, bem como a história do gênero 
considerando as particularidades estéticas individuais de cada texto. Dessa forma, pretende-se 
ampliar a capacidade linguístico-discursiva em atividade e uso pelo aluno, a reflexão sobre o 
sentido do enunciado, a intenção de quem os produz, os recursos usados no texto e o que eles 
expressam, proporcionando um aprendizado de qualidade e a prática significativa da língua. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA APARECIDA MENDONCA DALLA COSTA
Orientador: Fabiane Cristina Altino - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: FÁBULA - UM INSTRUMENTO PARA A LEITURA NAS AULAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura - Estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
discursivos que circulam nas diversas esferas sociais.
Palavras-chave: Fábula,leitura, construção de sentido
Resumo: Esta sequência didática fundamenta-se, em primeiro lugar, na orientação das Diretrizes 
Curriculares Estaduais possibilitando maior contato do aluno com as linguagens nas diferentes 
esferas sociais, através de atividades planejadas para que possa se transformar em um leitor 
ativo. Conforme Kleiman (2004, p.10), se ninguém gosta de fazer aquilo que não faz sentido, 
então a prática pedagógica deve proporcionar prazer e aplicação imediata e foi nesse sentido que 
o presente projeto foi pensado. A fábula oferece ao educando um modelo de raciocínio capaz de 
reduzir uma situação a uma evidente relação de sentido da vida com níveis de resultados 
alcançados em ações praticadas por animais, mas que assemelham à dos homens. Esse 
reconhecimento permite o entendimento de ações humanas fundamentais e a verdade que 
deslumbra no dia a dia. Ao refletir sobre a situação social explícita na fábula, o aluno desperta 
para um processo de reconhecimento existencial e de específico significado, uma vez que a 
observação da fábula lhe permite reconhecer a informação sobre o mundo e o instante da 
realidade ressaltada pelo autor. Aliado a essas habilidades é indispensável que o aluno saiba 
conciliar as características dos elementos estruturais, bem como a história do gênero 
considerando as particularidades estéticas individuais de cada texto. Dessa forma, pretende-se 
ampliar a capacidade linguístico-discursiva em atividade e uso pelo aluno, a reflexão sobre o 
sentido do enunciado, a intenção de quem os produz, os recursos usados no texto e o que eles 
expressam, proporcionando um aprendizado de qualidade e a prática significativa da língua.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA CRISTIANE PAMPUCHI SECHETO
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Brevidades poéticas: A formação do leitor de literatura a partir do estudo de microcontos 
multimodais e haicais em interface com a linguagem fotográfica.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Microcontos e haicais, fotografia, letramento literário e multiletramentos, Método 
Recepcional,
Resumo: Estratégias para a formação do leitor de literatura por meio de microcontos multimodais 
e haicais em interface com a linguagem fotográfica, com a finalidade de atrair e formar efetivos 
leitores de literatura, a partir da abordagem de textos de gêneros literários minimalistas - como o 
microconto e o haicai - em possíveis relações dialógicas com a fotografia e o uso das tecnologias. 
Propõe-se aproximar os alunos da literatura como fruição por meio da abordagem, da produção e 
da socialização de poemas e narrativas curtas, associados ao uso de imagens fotográficas em 
diferentes meios semióticos. As propostas apresentadas fundamentam-se nas teorias do 
multiletramento e - por extensão - do letramento literário, elegendo o Método Recepcional como 
norteador das ações de intervenção pedagógica desenvolvidas durante a implementação da 
Proposta Pedagógica na Escola.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA CRISTIANE PAMPUCHI SECHETO
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Brevidades poéticas: A formação do leitor de literatura a partir do estudo de microcontos 
multimodais e haicais em interface com a linguagem fotográfica
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Microcontos e haicais, fotografia, letramento literário e multiletramentos, Método 
Recepcional,
Resumo: Esta unidade didática tem por finalidade atrair e formar novos e efetivos leitores de 
literatura utilizando como estratégia a abordagem de textos de gêneros literários minimalistas - 
como o microconto e o haicai - em possíveis relações dialógicas com a fotografia e o uso das 
tecnologias. Pretende-se aproximar os alunos da literatura como fruição por meio da abordagem, 
da produção e da socialização de poemas e narrativas curtas, associados ao uso de imagens 
fotográficas em diferentes meios semióticos. As propostas apresentadas fundamentam-se nas 
teorias do multiletramento e - por extensão - do letramento literário, elegendo o Método 
Recepcional como norteador das ações de intervenção pedagógica a serem desenvolvidas 
durante a implementação da Proposta Pedagógica na Escola. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DE LOURDES LOPEDOTE
Orientador: JOSOEL KOVALSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Artigo

Título: A LITERATURA E A IMAGEM AFRO-BRASILEIRA
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE
Palavras-chave: Estereótipos, Literatura, Cultura africana
Resumo: Com a necessidade de trabalhar a cultura afro-brasileira no contexto escolar, cabe aos 
professores buscarem estratégias que permitam aos alunos conhecer a cultura africana e sua 
representatividade no universo literário. Sabe-se que a literatura reflete os padrões sociais de 
diferentes épocas, e que elas se atualizam caracterizando os personagens com comportamentos 
padronizados ao momento histórico que representam. São visíveis os estereótipos sofridos pelos 
afro-brasileiros nos âmbitos os mais vários, tanto no convívio com uma sociedade que, apesar de 
pluriétnica, referenda uma hegemonia aos brancos; seja nos embates para fazer valer sua 
autoafirmação de identidade, muitas vezes fadadas a um fracasso decorrente do desprestígio 
imposto tanto pelos agentes de propagação dos tipos, quanto pelas instituições que os 
perpetuam. Na análise da literatura brasileira como uma dessas instituições descobrimos o quanto 
a canonização de livros contribuiu para manter viva a ideia de inferioridade da raça negra, ideia 
essa aplicada e defendida por ideais eurocêntricos, cuja elite da época do desenvolvimento e 
afirmação literária acreditava na extinção da raça negra. A subalternidade de uma raça ocorre 
pelo não reconhecimento de sua cultura bem como a desvalorização do ser humano julgado como 
ser inferior e desprovido de alma e de humanidade, imagem intimamente ligada à Era 
Escravocrata de nosso país. Esse trabalho tem como objetivo explorar a imagem do afro 
produzida por instâncias formais, como a literatura propagada a partir do século XIX, e refletir o 
alcance da construção imagética eurocêntrica
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DE LOURDES LOPEDOTE
Orientador: JOSOEL KOVALSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: : A LITERATURA E A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM AFRO-BRASILEIRA
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Preconceito racial, afrodescendente, afro-brasileiro, cultura africana
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem por objetivo analisar e reconhecer a 
construção da imagem estereotipada e preconcebida do personagem que representa o afro-
brasileiro na literatura brasileira, reconhecendo o afro como elemento cultural significativo e 
atuante na formação da nossa sociedade. O estudo da história e cultura afro-brasileira tornou-se 
obrigatório no universo escolar através das leis 10.638/03 e 11.645/08. Sendo assim, o problema 
central que norteia esse projeto é verificar até que nível a caracterização do ser afro é vista como 
desconectada da realidade cultural brasileira, se desdobrando em personagens tipificados à 
maneira de uma elite proveniente do século XIX, e se perpetuando nas literaturas canônicas de 
nosso país. Partindo da necessidade de ampliar nosso conhecimento sobre o elemento negro 
como formador da nossa sociedade e desmistificar a sua inferioridade cultural, buscaremos 
através do presente estudo reconhecer e valorizar elementos culturais trazidos pelos nossos 
ancestrais africanos para compreendê-los como parte integrante da cultura brasileira. 
Analisaremos filmes e textos literários para verificar a imagem do negro dentro da literatura, seu 
papel e sua função social, para então, de posse desse conhecimento, desconstruir e reconstruir a 
imagem do afrodescendente dentro da literatura e dentro da sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DE OLIVEIRA BALIEIRO
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Ler para aprender: o resumo como estratégia de compreensão
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Compreensão, Produção, Resumo
Resumo: O presente artigo objetiva apresentar uma proposta de intervenção pedagógica pautada 
em fundamentos teóricos propondo uma reflexão sobre a grande problemática enfrentada nas 
escolas, referente à prática de leitura e a produção textual. Observa-se que os alunos têm 
dificuldades em compreender o que se está lendo o que prejudica o desempenho dos mesmos 
nas atividades que requerem, compreensão de enunciados e textos. Cabe aos profissionais da 
educação, buscar uma reflexão sobre o trabalho com a leitura e a produção de textos que no caso 
deste artigo, tratará do gênero resumo, o qual é muito solicitado aos alunos, porém nem sempre 
trabalhado de forma sistemática e eles acabam produzindo textos incoerentes e desconexos 
tornando, desse modo, essencial desenvolver um projeto de intervenção pedagógica que trabalhe 
essas dificuldades, propondo-lhes estratégias de leitura que busquem levar o aluno a ler para 
aprender e os textos de base informativa, podem contribuir de forma significativa, trazendo aos 
jovens, informações necessárias para seu crescimento intelectual e também, facilitando a 
produção de resumos como meio de compreensão.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DE OLIVEIRA BALIEIRO
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ler para aprender: o resumo como estratégia de compreensão
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura,Compreensão, Produção, Resumo, Gêneros
Resumo: A escolha do tema deste estudo surgiu a partir da experiência como docente da escola 
pública e das necessidades básicas de nossos alunos, buscando a reflexão sobre o trabalho com 
a leitura e a produção de textos, especialmente quando trabalhamos com o gênero resumo que é 
muito solicitado aos alunos, porém, nem sempre é trabalhado de forma sistemática e acabam 
produzindo textos incoerentes e desconexos o que torna essencial desenvolver um projeto de 
intervenção pedagógica que trabalhe tais dificuldades. Pretendemos propor estratégias de leitura 
que busquem levar o aluno a ler para aprender e acreditamos que os textos de base informativa 
contribuem de forma significativa, trazendo aos alunos informações necessárias para seu 
crescimento intelectual. Para contemplar a produção escrita, pretendemos trabalhar com o gênero 
resumo como meio de compreensão das informações abordadas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DO CARMO SOARES DE BRITO
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O USO DA TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO TEXTUAL E DISFUNÇÕES DA ESCRITA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II
Tema: Língua Portuguesa - Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: 1,Escrita 2, Análise Linguística 3, Reescrita Textual 4, Tecnologia 5, Disfunções 
com a escrita,
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma proposta de trabalho a partir da utilização 
de recursos e softwares oferecidos pelo computador, desenvolvida com os professores de língua 
portuguesa do ensino fundamental II e os de sala de recursos multifuncional - Tipo I. O enfoque 
visou à escrita, análise linguística e reescrita textual dos alunos desses níveis de ensino e, 
também, objetiva amenizar as limitações encontradas por educandos com disfunções na escrita. 
Percebe-se que, em alguns casos, tanto docentes quanto alunos necessitam de maiores 
habilidades no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pois não compreendem 
a importância desses recursos para se trabalhar os conteúdos do processo da escrita. E, para 
isso, desenvolveu-se o trabalho por meio de oficinas teóricas e práticas, e também discussões no 
Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Concluiu-se que, ao desenvolver a produção e a reescrita 
textual com recursos digitais (suporte pedagógico educacional), os alunos mostraram autonomia 
na escrita e correção de seus próprios textos. O projeto fundamentou-se nas Diretrizes 
Educacionais do Estado do Paraná - Língua Portuguesa (2008), nas Diretrizes para o Uso das 
Tecnologias Educacionais (2010) e em vários autores como: Geraldi (1995; 2006), Naspolini 
(2010), Rojo (2009) Soares (2012), Zorzi (1998), Sampaio (2011), Brito e Purificação (2006), 
Ponte (2004), Libâneo (2009), entre outros, tornando possíveis as reflexões apresentadas neste 
artigo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DO CARMO SOARES DE BRITO
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As barreiras e limitações na linguagem escrita:as novas tecnologias e outras práticas 
como possibilidades de superação.
Tema: Língua Portuguesa - Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Professores de língua portuguesa e sala de recursos, pedagogos,,
Resumo: O presente material didático-pedagógico, na forma de Unidade Didática, tem como 
temática o processo da linguagem escrita dos alunos do Ensino Fundamental II (6.º ao 9.º ano) e 
as dificuldades que apresentam ao escreverem (ortografia, coesão, coerência textual e outros 
aspectos específicos). Tem o objetivo de oportunizar aos professores de Língua Portuguesa, Sala 
de Recursos e pedagogos, encontros para reflexão sobre suas práticas aplicadas na produção da 
escrita e nas dificuldades apresentadas pelos professores e educandos ao realizarem tais 
atividades. Nessa perspectiva, por meio do método expositivo dialogado, em oficinas e rodas de 
conversas, realizarão discussões e reflexões comparativas com a realidade escolar. Esses 
momentos de estudos possibilitam ressignificar e elucidar alguns questionamentos, numa 
abordagem discursiva que visa investigar qual a concepção de Análise Linguística e Reescrita 
Textual; quais obstáculos e limitações os profissionais encontram ao desenvolverem essas 
estratégias de trabalho e suas relevâncias na formação do aluno escritor. Ou seja, observar se 
tais práticas se fazem presentes no cotidiano escolar e como são realizadas. Ainda serão 
abordados aspectos específicos das dificuldades de escrita, voltadas à disgrafia, dislexia e 
disortografia. Para tanto, serão apresentadas ferramentas, aplicativos tecnológicos, ou outros 
recursos de cunho interventivo que subsidiarão o trabalho.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DA 
LITERATURA BRASILEIRA
Tema: Como integrar a Literatura Brasileira, procurando articular eixos e discussões
Palavras-chave: Língua portuguesa, literatura, clássicos brasileiros, leitura
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica é destinado ao desenvolvimento de atividades 
diversificadas na área de Língua Portuguesa para alunos do 9° ano do ensino fundamental sobre 
a temática: A importância da leitura e interpretação de obras literárias da Literatura Brasileira. 
Essa temática ressalta a importância de se fomentar aulas interativas e problematizadoras, a fim 
de que os educandos possam se tornar atores críticos e capazes de enfrentar os desafios do 
processo de ensino-aprendizagem a partir de discussões sobre assuntos que perpassam o seu 
cotidiano, como o racismo, a violência, a política, entre outros. A estratégia de sensibilizar o 
alunado pela articulação entre temas recorrentes no cotidiano e a leitura literária é uma forma de 
dar nova significância ao aprendizado da língua portuguesa e dar vazão a questões antes 
secundarizadas para privilegiar, por exemplo, ações que beneficiem a compreensão dessas obras 
literárias, pois sabe-se da importância da leitura e interpretação dessas no processo de ensino e 
aprendizagem que visa despertar o interesse do educando pela leitura dos clássicos brasileiros. 
Conforme as Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental , as habilidades de leitura nas 
aulas de língua portuguesa podem ser desenvolvidas de diversas maneiras, entre elas na seleção 
de textos de diferentes esferas sociais e gêneros, como a literatura brasileira.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A importância da leitura e interpretação de obras literárias da literatura brasileira
Tema: Leitura e literatura brasileira
Palavras-chave: Língua portuguesa, literatura, clássicos brasileiros, leitura
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica é destinado ao desenvolvimento de atividades 
diversificadas na área de Língua Portuguesa para alunos do 9° ano do ensino fundamental sobre 
a temática: A importância da leitura e interpretação de obras literárias da Literatura Brasileira. 
Essa temática ressalta a importância de se fomentar aulas interativas e problematizadoras, afim 
de que os educandos possam se tornar atores críticos e capazes de enfrentar os desafios do 
processo de ensino-aprendizagem a partir de discussões sobre assuntos que perpassam o seu 
cotidiano, como o racismo, a violência, a política, entre outros. A estratégia de sensibilizar o 
alunado pela articulação entre temas recorrentes no cotidiano e a leitura literária é uma forma de 
dar nova significância ao aprendizado da língua portuguesa e dar vazão a questões antes 
secundarizadas para privilegiar, por exemplo, ações que beneficiem a compreensão dessas obras 
literárias, pois sabe-se da importância da leitura e interpretação dessas no processo de ensino e 
aprendizagem que visa despertar o interesse do educando pela leitura dos clássicos brasileiros. 
Conforme as Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental , as habilidades de leitura nas 
aulas de língua portuguesa podem ser desenvolvidas de diversas maneiras, entre elas na seleção 
de textos de diferentes esferas sociais e gêneros, como a literatura brasileira.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA EDNA DE ALMEIDA
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Leitura Crítica do gênero discursivo crônica: uma proposta com alunos do 1º ano do 
Ensino Médio
Tema: Considerações teórico-metodológica para a prática pedagógica do letramento
Palavras-chave: Leitura crítica, Gênero discursivo crônica, Ensino de Língua Portuguesa,
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar o desenvolvimento e os principais 
resultados da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica A Leitura Crítica do gênero 
discursivo crônica: uma proposta com alunos do 1º ano do Ensino Médio, que teve como objetivo 
o desenvolvimento da leitura crítica por meio de um trabalho com o gênero discursivo crônica. O 
trabalho foi destinado ao Colégio Estadual Professor Jaime Rodrigues - Ensino Fundamental e 
Médio, da cidade de Guaíra-PR. Trata-se da última atividade prevista no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), de Formação Continuada, voltado aos professores da rede 
pública de Ensino Fundamental e Médio, do Estado do Paraná. O objetivo principal foi à formação 
de leitores críticos, por meio do gênero discursivo crônica, de diferentes autores. Visamos, ainda, 
desenvolver, nos participantes, o pensamento crítico, melhorando os níveis de interesse, 
concentração e capacidade de interpretação. No que se refere à metodologia da pesquisa 
pautamo-nos em uma pesquisa-ação, tendo como suporte teórico a Linguística Aplicada. Quanto 
à metodologia de ação pedagógica, para a formação de leitores, adotamos a Sequência Didática, 
proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Os resultados da implementação foram 
positivos, uma vez que os alunos demonstraram interesse, participando das atividades propostas 
e, ainda, apresentaram um novo comportamento em relação à leitura, ultrapassando o simples 
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exercício de decodificação, exercitando uma leitura em que se pode participar, interagir e 
confrontar os resultados significativos com o próprio saber, com a sua experiência de vida.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA EDNA DE ALMEIDA
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Leitura Crítica do gênero discursivo crônica: uma proposta com alunos do 1º ano do 
Ensino Médio
Tema: Considerações teórico-metodológica para a prática pedagógica do letramento
Palavras-chave: Leitura Crítica, Gênero Discursivo Crônica, ensino de Língua Portuguesa
Resumo: Este trabalho consiste na elaboração de uma Unidade Didática, a qual faz parte das 
atividades de Desenvolvimento Educacional do Governo do Estado do Paraná, PDE/2014, 
explorando A leitura crítica com o gênero discursivo crônica: uma proposta com alunos do 1º ano 
do ensino médio. Considerando ser a leitura uma prática necessária no trabalho com a Língua 
Portuguesa (LP), cuja função é motivar e mobilizar os alunos para uma leitura autônoma e crítica, 
escolhemos o gênero crônica por propiciar uma aproximação entre a realidade cotidiana e a 
literatura. A presente Unidade Didática apresenta sugestões de atividades didático-pedagógicas a 
serem implementadas no ano de 2015, destinadas ao 1º ano do Ensino Médio, do Colégio 
Estadual Professor Jaime Rodrigues, localizado no município de Guaíra - PR, Núcleo Regional de 
Toledo. Pretende-se, através da leitura de crônicas dos autores Rubem Braga, Fernando Sabino, 
Carlos Drummond de Andrade e Paulo Mendes Campos (cronistas brasileiros), explorar diferentes 
culturas, dentro de uma perspectiva intercultural, que permita perceber, compreender e refletir a 
nossa cultura e a cultura do outro, tornando, assim, o ensino mais significativo e mais próximo da 
realidade dos alunos. Nesse sentido, almeja-se ampliar as possibilidades de aprendizagem, 
estabelecendo uma relação entre a leitura e o senso crítico, para que possam desenvolver níveis 
de interesse, concentração e capacidade de interpretação, participando de forma ativa de um 
mundo globalizado. No intuito de atingir esse propósito, buscou-se suporte teórico em autores 
como Bakhtin/Volochinov (2004), Bakhtin (2003), Koch e Elias (2010), Menegassi (2010), Silva 
(2005) dentre outros, os quais se preocupam com formação do sujeito socialmente constituído. 
Nesse âmbito, entendemos, Assim como Silva (2005) que "a leitura, então, é um ato de interagir 
com o outro, de trocar ideias, de confrontá-las, enfim, é um ato de convivência, de cidadania" 
(SILVA, 2005, p. 24). 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA EUNICE MANFRON
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: AS FOTOGRAFIAS ANTIGAS COMO ELEMENTO MOTIVADOR DA ESCRITA EM SALA 
DE AULA
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: oralidade, escrita, linguagem visual
Resumo: Considerando que vivemos em uma época na qual a sociedade é movida pelos 
avanços tecnológicos as quais levam o homem a buscar novas formas de comunicação que 
possam contribuir com as suas necessidades tanto sociais quanto pessoais é que, cada vez mais, 
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surgem as diferentes formas de se comunicar por escrito. Para tanto, é necessário que o 
professor apresente uma nova postura, buscando o aperfeiçoamento e atualização dos 
conhecimentos e, principalmente, fazendo reflexões sobre o significado da escrita. Nesse 
contexto, a leitura não acontece somente por meio de textos escritos, mas podem ser lidas 
diferentes outras linguagens, que podem estar associadas ou não à linguagem verbal. É 
importante para esta geração que domina tão bem o computador, o celular, etc. que leia a imagem 
de modo a explorar melhor os elementos que a compõem e os sentidos que podem ser 
produzidos. No ensino da língua portuguesa, torna-se necessário então usufruir-se dessa situação 
e partir em busca de que o educando procure analisar a linguagem não verbal e que, 
concomitantemente, reflita sobre diferentes práticas letradas, fazendo usos significativos da 
escrita, da oralidade e de outras linguagens.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA EUNICE MANFRON
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AS FOTOGRAFIAS ANTIGAS COMO ELEMENTO MOTIVADOR DA ESCRITA EM SALA 
DE AULA
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: oralidade,registro escrito,fotografia,memórias
Resumo: Considerando que vivemos em uma época na qual a sociedade é movida pelos 
avanços tecnológicos as quais levam o homem a buscar novas formas de comunicação que 
possam contribuir com as suas necessidades tanto sociais quanto pessoais é que, cada vez, mais 
surgem as diferentes formas de se comunicar por escrito. Para tanto, é necessário que o 
professor apresente uma nova postura, buscando o aperfeiçoamento e atualização dos 
conhecimentos e, principalmente, fazendo reflexões sobre o significado do que escrever. A leitura 
não acontece somente por meio de textos escritos, mas pela apreensão da realidade e da 
interpretação do pensamento do escritor expresso por símbolos escritos aliado à vivência e à 
afetividade do leitor. É importante para esta geração que domina tão bem o computador ,o 
celular,etc., também amplie seu vocabulário, hoje a imagem destaca-se sobre a palavra ,torna-se 
necessário então usufruir-se dessa situação e partir em busca de que o educando procure 
analisar a linguagem não-verbal e recriá-la na escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA GORETE OSTAPECHEM
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: PROMOÇÃO DA LEITURA E ESCRITA A ALUNOS DE 6º ANOS, A PARTIR DE TEXTOS 
DE LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO.
Tema: ESTUDO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Produção de fotonovela, Alunos de 6º anos
Resumo: O artigo cujo título; "Promoção da Leitura e Escrita a Alunos de 6º anos, a partir de 
Textos de Luís Fernando Veríssimo" aborda o trabalho de leitura, produção de textos - em 
diversos gêneros, e produção de fotonovela. Visa tornar o aluno protagonista de suas histórias e 
produções, faz o educando dar fundamento ao que aprende na escola, ou seja, saber por quê? e 
para quê? assimilar os conteúdos. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA GORETE OSTAPECHEM
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PRÁTICA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS A PARTIR DAS CRÔNICAS DE LUÍS 
FERNANDO VERÍSSIMO: ADAPTAÇÃO PARA CURTA-METRAGEM E FOTONOVELA
Tema: ESTUDO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: LEITURA E ESCRITA: UMA PRÁTICA SOCIAL
Resumo: Esta produção consiste em desenvolver habilidades de leitura e de escrita, a partir das 
crônicas de Luís Fernando Veríssimo, formar um cidadão capaz de compreender, relacionar, 
inferir, interpretar as vozes da diversidade de discursos que circulam no espaço público. Que com 
o estudo das crônicas e dos demais gêneros, propostos nas atividades da produção didática, 
perceba a adequação que a linguagem requer em relação ao contexto de circulação e ao gênero 
usado na expressão.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ILAIR FLACH ANDREOLI
Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Memórias literárias como meio para a formação do leitor
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura, escrita, gêneros textuais, aprendizagem
Resumo: Este trabalho faz parte das atividades propostas no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE/2014, como proposição de desenvolvimento de práticas pedagógicas em sala 
de aula e objetiva refletir, sob a perspectiva da Teoria Histórico-cultural, sobre estratégias de 
leitura desenvolvidas em sala de aula que contribuem para a formação do leitor. O estudo 
proposto prioriza o gênero textual memórias literárias para o desenvolvimento de habilidades 
estéticas nos alunos do 6º ano do ensino fundamental. Considerando que a leitura deve ser uma 
das prioridades da atividade pedagógica na escola, é necessário que a organização e o 
planejamento de tal prática estejam pautados na necessidade de construção de sentido naquele 
que está se apropriando do processo da leitura. Desse modo este projeto buscou promover 
atividades mais atrativas nos processos de ensino e de aprendizagem da leitura e compreender o 
papel do professor enquanto mediador desses processos na importante tarefa de promover o 
interesse pela leitura, propondo novos procedimentos metodológicos com o objetivo de inverter a 
ótica, ou seja, deixar de investir no "gosto" e investir no hábito da leitura. O mesmo promoveu 
diferentes atividades de leitura, interpretação e produção de textos, por meio da leitura do gênero 
textual memórias literárias, objetivando estimular a leitura e tornar possível, aos alunos, não 
simplesmente extrair informações da leitura e da escrita, mas compreender a função social e o 
sentido, enquanto legado cultural produzido historicamente pelo Homem.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ILAIR FLACH ANDREOLI
Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Memórias Literárias como meio para a formação do leitor
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura, escrita, gêneros textuais, aprendizagem
Resumo: Considerando que a leitura deve ser uma das prioridades da atividade pedagógica na 
escola, é necessário que a organização e o planejamento de tal prática estejam pautados na 
necessidade de construção de sentido naquele que está se apropriando do processo da leitura. 
Desse modo nosso projeto tem como objetivo promover atividades mais atrativas nos processos 
de ensino e de aprendizagem da leitura e compreender o papel do professor enquanto mediador 
desses processos na importante tarefa de promover o "gosto" pela leitura, propondo novos 
procedimentos metodológicos com o objetivo de inverter a ótica, ou seja, deixar de investir no 
hábito e investir no "gosto", no "prazer" da leitura. Nosso projeto de intervenção promoverá 
diferentes atividades de leitura, interpretação e produção de textos, por meio da leitura dos 
gêneros textuais memórias literárias, biografia e entrevista, objetivando estimular a leitura e tornar 
possível, aos alunos, não simplesmente extrair informações da leitura e da escrita, mas 
compreender a função social e o sentido dos mesmos enquanto legado cultural produzido 
historicamente pelo Homem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA LUCIA FERNANDES TEIXEIRA
Orientador: Jacqueline Ortelan Maia Botassini - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A Importância dos estudos gramaticais para o desenvolvimento da competência linguística
Tema: Linguístuca Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Análise Linguística, Substantivo, Adjetivo, Pronome
Resumo: Este estudo objetiva contribuir com o desenvolvimento da competência linguística do 
aluno do Ensino Básico por meio do ensino de aspectos gramaticais da língua portuguesa, pois 
ela desenvolve o desempenho do aluno nas atividades de leitura, de compreensão e de produção 
de texto. A prática de análise linguística constitui um trabalho de reflexão sobre a organização do 
texto escrito e/ou falado, no qual o aluno percebe o texto/discurso como resultado de opções 
temáticas e estruturais feitas pelo autor, visando ao seu interlocutor. A escolha do assunto 
"classes de palavras" e, no escopo dessas, o substantivo, o adjetivo e o pronome, ocorreu por se 
verificar o grande tempo utilizado para seu ensino em sala de aula e, ainda assim, muitas vezes, 
os alunos continuam sem compreendê-las. Parte do problema está na forma como esses 
conteúdos são expostos nos livros didáticos e nas gramáticas tradicionais, frequentemente 
desvinculados do uso real da língua. Outro problema diz respeito a inconsistências teóricas e a 
conceituações inadequadas que resultam em incompreensão do conteúdo gramatical. Assim, 
deseja-se examinar as conceituações apresentadas por autores de gramáticas e de livros 
didáticos sobre o assunto e refletir a respeito delas, para, a partir disso, trabalhar os referidos 
conteúdos de forma mais adequada, visando a um ensino coerente e de uso efetivo e real desses 
aspectos. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA LUCIA FERNANDES TEIXEIRA
Orientador: Jacqueline Ortelan Maia Botassini - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Importância dos estudos gramaticais para o desenvolvimento da competência linguística
Tema: Linguístuca Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Análise Linguística,Substantivo, Adjetivo,Pronome
Resumo: Este estudo objetiva contribuir com o desenvolvimento da competência linguística do 
aluno do Ensino Básico por meio do ensino de aspectos gramaticais da língua portuguesa, pois 
ela desenvolve o desempenho do aluno nas atividades de leitura, de compreensão e de produção 
de texto. A prática de análise linguística constitui um trabalho de reflexão sobre a organização do 
texto escrito e/ou falado, no qual o aluno percebe o texto/discurso como resultado de opções 
temáticas e estruturais feitas pelo autor, visando ao seu interlocutor. A escolha do assunto classes 
de palavras e, no escopo dessas, o substantivo, o adjetivo e o pronome, ocorreu por se verificar o 
grande tempo utilizado para seu ensino em sala de aula e, ainda assim, muitas vezes, os alunos 
continuam sem compreendê-las. Parte do problema está na forma como esses conteúdos são 
expostos nos livros didáticos e nas gramáticas tradicionais, frequentemente desvinculados do uso 
real da língua. Outro problema diz respeito a inconsistências teóricas e a conceituações 
inadequadas que resultam em incompreensão do conteúdo gramatical. Assim, deseja-se 
examinar as conceituações apresentadas por autores de gramáticas e de livros didáticos sobre o 
assunto e refletir a respeito delas, para, a partir disso, trabalhar os referidos conteúdos de forma 
mais adequada, visando a um ensino coerente e de uso efetivo e real desses aspectos. Também 
se pretende aplicar esses conteúdos em atividades práticas, para fixação e melhor compreensão 
dos mesmos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA LUCIA TEIXEIRA DE LIMA
Orientador: Celia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: História em Quadrinhos: Um importante recurso para a formação de sujeitos-leitores
Tema: Gênero Textual
Palavras-chave: análise de discurso, História em Quadrinhos, Sujeitos-leitores
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos com o trabalho cujo propósito era 
desenvolver a prática de leitura de histórias em quadrinhos, junto aos alunos do 8º. ano, do 
Colégio Estadual Vereador Heitor Rocha Kramer - EFM, município de Guarapuava/Pr, nas aulas 
de Língua Portuguesa. Mais especificamente, procuramos desenvolver a prática da leitura em 
sala de aula, dando atenção ao universo simbólico presente nos diferentes tipos de textos, em 
especial, as Histórias em Quadrinhos, da Turma da Mônica Jovem. Pretendíamos, também, fazer 
com que os alunos, no seu gesto de leitura, fossem capazes de verificar que efeitos de sentido e 
ideologias irrompem nesse tipo de texto. Para tanto, tomamos por base os pressupostos teóricos 
da Análise de Discurso, fundada por Michel Pêcheux, na França, e no Brasil, desenvolvida por Eni 
Orlandi.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA LUCIA TEIXEIRA DE LIMA
Orientador: Celia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: História em Quadrinhos: Um importante recurso para a formação de sujeitos-leitores
Tema: Gênero Textual
Palavras-chave: Textos, sujeito-leitor, leitura
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo propiciar alternativas para que os alunos do 8º 
ano do Colégio Vereador Heitor Rocha Kramer, possam desenvolver a prática da leitura na 
escola. Então, no trabalho com Língua Portuguesa, percebemos que uma das maiores 
problemáticas dos educandos, em geral, está diretamente ligada à leitura, pois não conseguem 
fazer uma leitura polissêmica. Com isso, acabam perdendo o interesse pelos textos que os 
rodeiam. Entende-se que todo texto é passível de diferentes leituras, dependendo da história de 
leitura do sujeito-leitor e do texto, pois todo texto estabelece relações com outros textos já 
conhecidos. Além disso, sabemos que todo texto deixa espaços em branco, os quais devem ser 
preenchidos pelo sujeito-leitor. Repensando então, a prática de leitura em sala de aula, buscamos 
nos ater ao universo simbólico, presente nos diferentes tipos de textos, com o objetivo de 
desenvolver os gestos de interpretação das Histórias em Quadrinhos, da Turma da Mônica 
Jovem. O contato com os mais diferentes tipos de textos, de modo a levar o aluno a posicionar-se 
como sujeito que constrói a cidadania, sabendo discernir, defender e respeitar as diferentes 
ideologias que os perpassam. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA NELDA MATIAS BASSI
Orientador: Maria Elena Pires Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O DOCUMENTÁRIO COMO POSSIBILIDADE PARA FOCALIZAR AS PRÁTICAS 
CULTURAIS
Tema: Linguística Aplicada
Palavras-chave: Documentário, Gêneros Discursivos, Ensino
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do desenvolvimento de um projeto de intervenção, 
que tem como temática a criação do gênero discursivo documentário sobre as práticas culturais 
dos moradores do bairro Cidade Nova, Foz do Iguaçu-Paraná, com a finalidade de contribuir para 
a formação dos alunos do Colégio Estadual Ipê Roxo. As atividades partiram de uma prática 
social inicial, com o objetivo de elaborar, juntamente com os alunos e comunidade local, um 
documentário que propiciasse a visibilidade dos valores artísticos e socioculturais dos moradores 
do bairro. Para a realização desse objetivo, foram abordados diversos gêneros discursivos que 
foram lidos e/ou escritos pelos alunos, como etapas prévias necessárias para a produção do 
documentário. A intervenção abordou em maior profundidade o gênero documentário, explorando 
sua forma composicional, marcas linguístico-enunciativas, estilísticas e sociocomunicativas, bem 
como de outros gêneros discursivos decorrentes das temáticas sugeridas. Em conformidade às 
ações de implementação, realizou-se um Sarau com artistas locais, visando à socialização dos 
artistas e também para coletar imagens e sons para compor o documentário. Ao término do 
trabalho pedagógico apresentou-se, como prática social final o resultado da edição, o 
documentário para a comunidade escolar e local. Os resultados desse estudo apontaram para 
aspectos assertivos como a valorização do contexto histórico-cultural local a partir de um novo 
"olhar" dos alunos para a comunidade, contribuindo para o estudo e aprimoramento da prática 
pedagógica do professor PDE.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA NELDA MATIAS BASSI
Orientador: Maria Elena Pires Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DOCUMENTÁRIO: "A ARTE DE FAZER" PRÁTICAS CULTURAIS DO BAIRRO CIDADE 
NOVA
Tema: Linguística Aplicada
Palavras-chave: Documentário, Gêneros Discursivos, Ensino
Resumo: Esta Unidade Didática é voltada ao desenvolvimento de um projeto de intervenção que 
tem como temática a criação de documentário sobre as práticas culturais dos moradores do bairro 
Cidade Nova, Foz do Iguaçu-Paraná, com a finalidade de contribuir para a formação dos alunos 
do Colégio Estadual Ipê Roxo. As atividades partem de uma prática social inicial, com o objetivo 
de elaborar, juntamente com os alunos e comunidade local, um documentário que propicie a 
visibilização dos valores artísticos e socioculturais das pessoas que residem no bairro Cidade 
Nova. Para a realização desse objetivo, será feito um levantamento dos gêneros discursivos a 
serem lidos e/ou escritos pelos alunos, necessários para essa elaboração do documentário. A 
Unidade em questão abordará em maior profundidade os gêneros documentários, explorando sua 
forma composicional, marcas linguístico-enunciativas, estilísticas e sociocomunicativas, bem 
como de outros gêneros discursivos decorrentes das temáticas e das necessidades de 
elaboração do documentário. Para finalizar o projeto, será organizado, como prática social final, 
um sarau para a apresentação, para a comunidade local, um documentário feito pelos alunos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ODETE ZOCCHE GOMES
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Entre leituras e leitores: diversas práticas com os gêneros textuais no ensino médio
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leituras, leitores, gêneros textuais
Resumo: O presente artigo aborda a leitura e a escrita como atividades essenciais para os 
estudantes na sociedade moderna. Primeiramente, apresenta-se a base teórica fundamentada em 
autores que focalizam a prática da leitura, o prazer do texto e o estudo sobre os tipos e gêneros 
textuais. Sendo assim, tem como objetivo ampliar as possibilidades do uso da linguagem por meio 
dos gêneros textuais e fazer com que o estudante do ensino médio estreite suas relações com 
práticas de leituras e escritas diversas. Posteriormente, aborda o relato de implementação, 
demonstrando a importância de se trabalhar leituras e escritas com os diversos gêneros textuais, 
partindo de estratégias para que o estudante possa se desenvolver como leitor e escritor, bem 
como o estudo da diversidade textual interligando leituras e escritas com os conhecimentos 
necessários para produção e interpretação de textos, tornando mais eficiente a comunicação e o 
entendimento sobre o mundo em que vive.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ODETE ZOCCHE GOMES
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Entre leituras e leitores: diversas práticas com os gêneros textuais no ensino médio
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: leitura, leitores, gêneros textuais
Resumo: A sociedade moderna exige dos estudantes leituras, escritas, interpretações dos fatos e 
conhecimentos, no entanto os alunos apresentam muitas dificuldades em lidar com diferentes 
leituras e interpretações textuais. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo ampliar as 
possibilidades do uso da linguagem por meio dos gêneros textuais e fazer com que o aluno do 
ensino médio estreite suas relações com práticas de leituras e escritas diversas. Dessa forma, a 
base teórica está fundamentada no ensino da leitura (MARTINS,1988), o prazer do texto 
(BARTHES, 1987) e o estudo sobre os tipos e gêneros textuais (BAKHTIN, 1997; MARCUSCHI, 
2005, 2008). Cabe a escola propiciar relações entre leitura e o aluno, e o professor com seu 
próprio comportamento de leitor será um espelho para seus alunos, já que o gosto pela leitura não 
pode ser ensinado, mas pode ser (re) fletido, visto que cada aluno e cada professor possui uma 
história de vida e uma interpretação sobre ela. Assim, considera-se que o aluno do ensino médio 
necessita aprofundar seus conhecimentos com o objetivo de tornar mais eficiente sua 
comunicação, concebendo a língua como expressão de uma identidade e como instrumento para 
ampliar a sua visão e o seu entendimento sobre o mundo em que vive.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA PEREIRA BOING
Orientador: Maria Jose Guerra de Figueiredo Garcia - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: As Relações Sintáticos Semânticas e a Interferência na Interpretação de Texto
Tema: linguistica aplicada ao ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura e Interpretação,produção textual,coesão textual,gramatica descritiva,
Resumo: Este artigo apresenta o repensar das aulas de língua portuguesa, numa perspectiva 
interacionista, de modo a fazer uma interferência nas aulas das séries finais do Ensino 
Fundamental II, com leituras de textos comuns à comunidade e com exercícios de análise 
sintática e semântica à luz da linguística textual. O objetivo é contribuir para proficiência dos 
educandos no que concerne à leitura e interpretação de texto e também auxiliando o 
desenvolvimento da prática de escrita. Apresenta como o conhecimento da coesão textual 
interfere na habilidade de interpretação de texto. O trabalho baseia-se em autores que orientam 
sobre como cada elemento linguístico pode interferir no discurso. Trata da relação sistema e uso e 
como essa relação se apresenta em sala de aula. É a partir da competência gramatical que se 
pode pensar no leitor competente e também no produtor competente do texto. É o conhecimento 
da estrutura gramatical da língua - o sistema da língua - que conduz, em grande parte, o discurso 
e a forma de articulá-lo adequadamente. Este artigo, por meio da pesquisa-ação, fornece 
elementos que indicam que, ao reconhecer o elemento gramatical e sua função semântica, o 
leitor/escritor age soberanamente sobre o discurso.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA PEREIRA BOING
Orientador: Maria Jose Guerra de Figueiredo Garcia - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ler e Interpretar: Uma atitude criativa do uso da gramática
Tema: Lingüística aplicada ao ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Coesão, Gramática
Resumo: A proposta desta Unidade Didática se fundamenta na Linguística Textual, abordando na 
semântica e na Interação. Busca implementar, por meio de instrumentos pedagógicos, que 
auxiliem os alunos a compreensão dos operadores, em especial os de coesão referencial. Estes 
mecanismos sintáticos semânticos desempenham papel importante na organização do texto, bem 
como os efeitos de sentido cujos trazem à comunicação e desenvolvimento da capacidade de 
leitura e interpretação de textos. Contudo pela necessidade de integração das atividades de 
gêneros discursivos a uma maior efetivação da análise linguística, este projeto se propõe a 
analisar até que ponto as relações sintático-semântica inferem na leitura dentro de sala de aula. 
Com objetivo de mobilizar os alunos a perceberem como se dá a articulação referencial dentro 
dos textos. Buscamos intervir com atividades de leitura num processo instigador que promove 
atenção sobre os elementos coesivos referencias. O objetivo e fazer os alunos compreenderem 
como se amarram as informações e como elas podem ser manipuladas por - pequenos- 
vocábulos, que são coesivos. A avaliação dessa Unidade didática é a coleta de dados será 
formativa, uma vez que, têm como objetivo informar ao professor e ao aluno se as dificuldades 
apresentadas foram sanadas, e, apontar dificuldades de forma a repensar a prática.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA SANDRA BARROS MOURA
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: : DO CONTO À LEITURA E O RE-PENSAR DO MEU OLHAR SOCIAL
Tema: Língua Portuguesa. Ensino e aprendizagem de leitura: A leitura e a integração da 
linguagem verbal com outras linguagens (artes visuais, música, cinema, fotografia, vídeo, 
televisão, etc.)
Palavras-chave: leitura,gêneros discursivos,conto social
Resumo: O presente artigo pretende relatar os resultados obtidos por meio da implementação de 
uma série de atividades sobre a prática da leitura, cujo objetivo foi o tentar resgatar a importância 
do ensino da leitura em sala de aula, retomando seu valor. Por meio da leitura, buscou-se 
favorecer uma reflexão, juntos alunos, sobre o homem e sua relação com o mundo, consigo 
mesmo e com os seus pares, num re-pensar social. Sendo assim, para compreendermos a 
importância do ensino da leitura na escola, apoiamo-nos dos estudos de Travaglia (2009), sobre 
as Concepções da Linguagem, e nos estudos de Bakhtin (2003), sobre os gêneros discursivos. 
Tomamos também como base os estudos de Menegassi (2005) e Solé (1998), sobre as 
estratégias de leitura mais adequadas para o trabalho com a leitura de gêneros discursivos na 
sala de aula. As atividades de leitura foram propostas tendo como base o gênero crônica. O 
trabalho foi realizado com os alunos do 9º ano, do Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha 
Neto, por meio do esquema da Sequência Didática, conforme definido por Dolz, Noverraz & 
Schneuwly, (2004). Para melhor desenvolvimento das atividades, nas práticas de leitura, além de 
textos verbais, como contos com temática social, foram trabalhados textos não-verbais, como 
imagens, capa de livro e pinturas.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA SANDRA BARROS MOURA
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: : DO CONTO À LEITURA E O RE-PENSAR DO MEU OLHAR SOCIAL
Tema: Língua Portuguesa. Ensino e aprendizagem de leitura: A leitura e a integração da 
linguagem verbal com outras linguagens (artes visuais, música, cinema, fotografia, vídeo, 
televisão, etc.)
Palavras-chave: Leitura, Interação: Prática Social, Aprendizagem, Senso Crítico,
Resumo: A presente sequência didática será aplica com os alunos do 9º ano do Colégio Estadual 
Bento Munhoz da Rocha Neto propondo-se a resgatar a importância do ensino da leitura em sala 
de aula retomando seu valor e refletir sobre o homem e sua relação com o mundo, consigo 
mesmo e com seus pares. A mesma está dividida em onze ações ofertando aos alunos vídeo para 
sensibilização e impulso inicial para a temática central do trabalho "um re-pensar do meu olhar 
social", leitura de imagens, capa de livro e pinturas e contos sociais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA SUELY FERRAZ
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: O DESAFIO DE INCENTIVAR A LEITURA LITERÁRIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: uma proposta pedagógica com o gênero conto de assombração pela 
perspectiva do Método Recepcional
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Leitura, Gêneros Discursivos, Conto, Método Recepcional,
Resumo: Formar leitores autônomos e buscar alternativas para minimizar o desinteresse dos 
alunos pela leitura, especialmente, a literária, além de possibilitar ao aluno o aprimoramento das 
demais práticas discursivas por meio do gênero conto de assombração foi a principal motivação 
do presente projeto. A proposta que tem o Método Recepcional como uma alternativa viável para 
subsidiar a prática docente nas questões de leitura em Língua Portuguesa, pretendeu ainda, levar 
em conta as dificuldades de compreender e interpretar textos que os alunos também demonstram 
em outras áreas do conhecimento, conforme apontam os níveis insatisfatórios de proficiência em 
leitura alcançados na Educação Básica. O tema buscou considerar a atração dos adolescentes 
por narrativas de suspense que têm o sobrenatural como resposta para os mistérios que 
envolvem os personagens. A fundamentação teórica serviu-se dos conceitos de BAKHTIN (2003), 
quanto aos gêneros discursivos; GOTLIB (1998), sobre o conto; BORDINI & AGUIAR (1993), 
dentre outros teóricos que embasam o ensino da Língua Materna e da Literatura. Inicialmente, a 
coleta de dados procurou averiguar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema escolhido 
e o projeto seguiu com a aplicação das outras etapas do método recepcional através de leituras, 
discussões, análises, dinâmicas e vídeos, por exemplo. As atividades finais privilegiaram textos de 
maior rigor estético, além de produções do gênero contemplado. As ações foram desenvolvidas 
com alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Duque de Caxias - 
EFM, em Santo Antônio do Caiuá - PR, no ano de dois mil e quinze.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA SUELY FERRAZ
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: SOMBRAS E ASSOMBROS - ESTÓRIAS DESTE E DO OUTRO MUNDO: uma proposta 
pedagógica com o gênero conto de assombração.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Leitura, Método Recepcional, Conto de Assombração
Resumo: Este projeto de intervenção tem como objetivo apresentar uma proposta de trabalho 
cujo interesse recai no incentivo à leitura de textos literários, fundamentando-se no Método 
Recepcional, como alternativa viável para uma prática docente adequada às questões de leitura 
no Ensino Fundamental. O direcionamento do projeto considera o interesse dos alunos por 
narrativas de suspense, particularmente os Contos de Assombração. A metodologia utilizada para 
a realização deste projeto caracteriza-se como pesquisa-ação, cuja finalidade concentra-se nas 
dificuldades que os alunos apresentam quanto ao interesse pela leitura de textos literários, 
cabendo ao professor buscar alternativas para minimizar tal situação que ainda existe na 
Educação Básica. A fundamentação teórica utiliza conceitos de BAKHTIN (2003), quanto aos 
gêneros discursivos; GOTLIB (1998), sobre a teoria do conto; BORDINI & AGUIAR (1993), dentre 
outros. O projeto será desenvolvido no Colégio Estadual Duque de Caxias - EFM, na cidade de 
Santo Antônio do Caiuá, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental cumprindo as cinco 
etapas do Método Recepcional. A coleta de dados será realizada, inicialmente, com a verificação 
sobre os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do tema escolhido, seguindo-se a 
aplicação das etapas do referido método. As atividades finais do projeto estão concentradas na 
realização da Sequência Didática, com a produção de textos sobre os contos trabalhados com os 
alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ZELI DA SILVA
Orientador: Beatriz Moreira Anselmo - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O conto contemporâneo no Livro Didático Português Linguagens
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Livro Didático, Língua Portuguesa, leitura, conto, Clarice Lispector
Resumo: O livro Didático é um dos materiais de apoio mais utilizados na sala de aula, uma 
ferramenta importantíssima para o professor que passa a reproduzi-lo na íntegra como um 
material pronto e acabado. É por meio do Livro Didático (LD) que as aulas são estruturadas, tal 
planejamento deve dialogar com os conteúdos estruturantes das Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica de Língua Portuguesa (DCEs) que tem como objetivo o discurso como prática 
social. Diante disso é necessário refletir e questionar se o LD leva o aluno de fato a entender o 
uso da língua enquanto atuação social e formador de leitor competente. Tomamos como análise o 
Livro Didático de Língua Portuguesa Português Linguagens da Escola Estadual do Campo 
Manoel Antonio da Cunha - Ensino Fundamental. O presente trabalho tem como objetivo 
reorganização e ampliação de uma unidade do capítulo 1 do Livro Didático do 9o ano. O presente 
trabalho busca ampliar e reorganizar o capítulo 1 A conquista do amor impossível, do Livro 
Didático cujo conto "Felicidade Clandestina" da autora Clarice Lispector será estudado a 
composição do gênero conto literário; compreender o que é um conto clariciano; sua estrutura e 
análise linguística.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ZELI DA SILVA
Orientador: Beatriz Moreira Anselmo - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O conto contemporâneo no Livro Didático Português Linguagens
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Livro Didático, Língua Portuguesa, leitura, conto, Clarice Lispector
Resumo: Ler e entender o que o aluno leu é a grande preocupação dos professores atualmente. 
Sabemos que o Livro Didático é um dos materiais mais usados pelos professores e alunos e que 
esse manual deve apresentar o conhecimento e as habilidades e competências de leitura 
presentes nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa que são a base necessária para o 
aluno evoluir em seus estudos durante os anos que frequenta a escola. Foi com esse intuito que 
analisamos o capítulo I, intitulado "A conquista do amor impossível" do LD do 9º ano Português 
Linguagens de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, reorganizamos e ampliamos 
as atividades de acordo com a DCE. Essa unidade apresenta o conto literário "Felicidade 
clandestina" escrito pela talentosa autora Clarice Lispector. Esse conto apresenta uma narrativa 
curta que prende a atenção do aluno com sua intriga e tem o sadismo como elemento principal do 
enredo fisgando o leitor. O conto "Felicidade Clandestina" torna-se rico devido às situações diárias 
vividas pelas personagens, aproximando texto e leitor, possibilitando assim uma leitura prazerosa, 
devido a pluralidade de significados encontradas na trama textual. Essa Unidade Didática será 
distribuída em aulas num total de trinta e duas. Nas primeiras aulas será feita uma introdução à 
literatura de Clarice Lispector, sua biografia e fortuna crítica. Nas próximas aulas teremos o 
gênero entrevista, logo a seguir farão a leitura e interpretação do conto analisaremos o 
conhecimento de leitura que o aluno tem de mundo e que significados ele daria para as questões 
propostas. Nas próximas aulas faremos uma

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARICELIA DO ROCIO RODRIGUES
Orientador: UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Ler, Criar e Literaturar através dos Gêneros Textuais. Em destaque: O Diário e a Poesia.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Gêneros textuais, Diário, Poesia
Resumo: A experiência que este artigo relata teve por finalidade utilizar os gêneros textuais como 
ferramenta para o processo de letramento envolvendo a leitura e a escrita. Trata-se do Projeto de 
Implementação do PDE: "Ler, Criar e Literaturar através dos Gêneros Textuais. Em destaque: O 
Diário e a Poesia", que foi desenvolvido com alunos do 8.º Ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, Ponta Grossa, PR. Nossos 
esforços para despertar o interesse de leitura do aluno devem ser intensificados no dia a dia em 
sala de aula. Sabemos que o mundo é textualizado. Leitura e escrita estão em toda parte e 
podem ser sempre aprimoradas. Diferentes gêneros textuais são imprescindíveis para que 
possamos ser eficazes comunicativamente. A implementação do projeto efetivou-se através de 
uma Sequência Didática, na elaboração de Oficinas, ligadas entre si pelos temas: Adolescência, 
Comportamento, Preconceito. Foram realizadas atividades individuais e coletivas, utilizando-se de 
vídeos, poemas, contos, canções, pinturas, documentários. Nesse contexto foram realizadas 
atividades diferenciadas de leitura, interpretação e produção, utilizando-se dos gêneros textuais, 
e, em especial, do diário e da poesia.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARICELIA DO ROCIO RODRIGUES
Orientador: UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ler, Criar e Literaturar através dos Gêneros Textuais. Em destaque: O Diário e a Poesia.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Gêneros Textuais, Diário, Poesia
Resumo: Constata-se, no dia a dia da sala de aula, a grande dificuldade dos alunos em 
interpretar, produzir seus próprios textos e adquirir o hábito e o gosto pela leitura. A leitura e a 
escrita podem ser sempre aprimoradas, como resultado de uma prática constante. Diferentes 
gêneros textuais são imprescindíveis para que possamos ser eficazes comunicativamente. Neste 
sentido, este Caderno Pedagógico tem como objetivo utilizar os gêneros textuais como ferramenta 
para o processo de letramento que envolva a leitura e escrita. Será desenvolvido com alunos do 
8ºano do Ensino Fundamental do Colégio Borell, Ponta Grossa/PR. A construção de um Diário 
será a primeira ação desse trabalho e, num segundo momento, será dado ênfase ao trabalho com 
a Poesia. A implementação se efetivará através de uma Sequência Didática, na elaboração de 
Oficinas, que estarão ligadas entre si pelos temas: adolescência, comportamento, preconceito. 
Estão previstas atividades individuais e coletivas, utilizando-se de vídeos, poemas, contos, 
canções, pinturas, documentários. Leitura e escrita, possibilitam o prazer de ler e inserção no 
mundo letrado. Nesse contexto, o Caderno Pedagógico pretende propor atividades diferenciadas 
de leitura, interpretação e produção, utilizando-se dos gêneros textuais, e, em especial, do Diário 
e da Poesia.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINA BILENKI SOLTOVSKI
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Diálogos com a linguagem e a cultura ucraniana no cotidiano escolar e na sociedade
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: diversidade linguística, língua ucraniana, identidade cultural
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto PDE 
(Programa de Desenvolvimento Educacional) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O 
objetivo geral deste trabalho era pesquisar, respeitar e interagir com a diversidade linguística e 
cultural presentes no cotidiano escolar e na sociedade, dando ênfase à língua(gem) e à cultura 
ucranianas. Além do apoio e incentivo à valorização e difusão das manifestações culturais, o 
referido projeto tratou também de como se desenvolvem no cotidiano escolar e social, atitudes e 
valores voltados à formação de comportamento, visando combater o preconceito linguístico e 
cultural existente em nosso meio. Visou também obter o aprendizado e a prática necessária para 
valorizar nossas origens, nossa língua e nossa cultura através das gerações, sem deixar de lado 
a língua portuguesa e a cultura brasileira. Todos esses objetivos foram trabalhados a partir de 
atividades de leitura e escrita em língua portuguesa, configurando-se como um projeto de 
letramento.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINA BILENKI SOLTOVSKI
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Diálogos com a linguagem e a cultura ucraniana no cotidiano escolar e na sociedade
Tema: Linguística aplicada e ensino de língua portuguesa
Palavras-chave: Diversidade linguística, valores culturais, língua ucraniana
Resumo: O Brasil apresenta uma grande diversidade linguística e cultural, sendo um país 
multicultural e multilíngue, é composto por diversos grupos que têm diferentes hábitos, 
línguas/linguagens, preferências, valores e práticas culturais e sociais. Toda essa diversidade está 
presente em vários contextos, e principalmente no ambiente escolar, causando, muitas vezes, 
conflitos raciais, sociais, políticos, religiosos e culturais. Essa diversidade, presente também em 
sala de aula, gera divergências, atos discriminatórios e preconceitos entre esses grupos diversos. 
Com vistas a pesquisar, preservar, respeitar e interagir com a diversidade linguística e cultural dos 
alunos envolvidos no projeto, este material didático pretende trabalhar estes aspectos, dando 
ênfase à língua(gem) e à cultura ucranianas, tendo em vista que o colégio atende estudantes 
descendentes de ucranianos. Espera-se que ao término desse trabalho, se construa o respeito à 
diversidade cultural e linguística no ambiente escolar, enfocando e argumentando que nós somos 
constituídos por vários discursos e formados pelas interações sócio-verbais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINALVA BATISTA LUIZ
Orientador: Mariangela Garcia Lunardelli - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Leitura de anúncios publicitários: indo além do desejo de posse
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura crítica, Gêneros discursivos, Anúncio publicitário
Resumo: O estudo desenvolvido neste PDE aborda a leitura de anúncios publicitários na 
interação do conhecimento científico e as práticas sociais dos alunos, por entender que o aluno 
precisa aprender a realizar leitura crítica capaz de formar nele a superação do desejo de consumir 
apenas movido pelo anúncio publicitário. Assim, o objetivo deste estudo é oportunizar aos alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental a realização de leituras do gênero anúncio publicitário 
proporcionando a compreensão crítica e contextualizada às práticas sociais. A justificativa para 
sua realização reside na necessidade de promover o uso cotidiano do conhecimento para a 
formação de cidadania e o problema de pesquisa investiga como a leitura realizada na escola 
pode contribuir para a formação de cidadania crítica e a inserção social dos alunos de forma a 
compreender as dimensões do gênero anúncio publicitário. As teorias que embasam o estudo são 
amparadas nos aportes do Círculo de Bakhtin, no modelo didático histórico-crítico proposto por 
Gasparin, e outros autores que contribuem para o desenvolvimento educacional em Língua 
Portuguesa. A participação dos alunos na implementação contribuiu para desenvolver o gosto 
pela leitura e a interpretação crítica, além de formar uma visão menos ilusória a respeito dos 
anúncios publicitários.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINALVA BATISTA LUIZ
Orientador: Mariangela Garcia Lunardelli - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura de anúncios publicitários: indo além do desejo de posse
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Gêneros discursivos, Anúncio publicitário, Plano de trabalho docente
Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo oportunizar aos alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental a realização de leituras do gênero anúncio publicitário, proporcionando a 
compreensão crítica e contextualizada às práticas sociais. A justificativa para sua realização 
reside na necessidade de promover o uso cotidiano do conhecimento para a formação da 
cidadania e a inserção social, levando o aluno a compreender as dimensões do gênero anúncio 
publicitário, analisando-o em vários suportes, bem como produzindo outros a partir das leituras. A 
Unidade está organizada em módulos com ações voltadas para a leitura, interpretação, análise e 
discussões dos textos publicitários. No gênero em questão, serão observados o estilo, o 
conteúdo, a forma composicional, as marcas linguístico-enunciativas em cada texto, como a 
persuasão, a linguagem imagética e elementos multimodais. Assim, será possível demonstrar que 
o senso crítico poderá superar o desejo de consumo movido pelos diversos apelos publicitários. O 
aporte didático-metodológico é fundamentado no Plano de Trabalho Docente proposto por 
Gasparin (2003), compreendendo as cinco etapas do processo didático: a prática social inicial, a 
problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social final.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIO CELSO BASSO
Orientador: UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Letramento Literário no Ensino Médio: algumas perspectivas e propostas.
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Letramento Literário, Ensino Médio, Estética da Recepção, Teoria do Efeito 
Estético
Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar criticamente a implementação do Projeto 
"Letramento literário no Ensino Médio: algumas perspectivas e propostas", desenvolvido no 
primeiro semestre de 2015 junto a alunos do 1º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do 
Campo Patrimônio São Miguel, PR. Tendo como tema a Leitura de Textos Literários, este trabalho 
visou problematizar certos encaminhamentos teórico-metodológicos aplicados ao trabalho com a 
literatura no Ensino Médio. Busquei respostas para a situação e as dificuldades atuais no ensino 
de literatura, propiciando a ampliação das discussões, perspectivas e propostas sobre o trabalho 
com obras literárias, utilizando por principal referência teórica a Estética da Recepção e a Teoria 
do Efeito Estético. Esperava, com o desenvolvimento das etapas deste trabalho, tornar realidade 
um processo de letramento literário junto a alunos do 1º Ano do Ensino Médio, bem como 
contribuir para o aprimoramento da capacidade de interpretação, do senso estético, do espírito 
crítico e da criatividade dos alunos ao longo do mesmo. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIO CELSO BASSO
Orientador: UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Letramento Literário no Ensino Médio: algumas perspectivas e propostas.
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Letramento Literário, Ensino Médio, Estética da Recepção , Teoria do Efeito 
Estético
Resumo: O presente Caderno Pedagógico tem como tema a Leitura de Textos Literários junto a 
uma turma do 1º Ano do Ensino Médio. Foi elaborado à luz dos pressupostos teóricos da Estética 
da Recepção e da Teoria do Efeito Estético, adotando as propostas do Método Recepcional. Com 
as estratégias nele previstas visa-se problematizar certos encaminhamentos teórico-
metodológicos aplicados ao trabalho com a Literatura no Ensino Médio, buscam-se respostas 
para a situação e as dificuldades atuais na abordagem da Literatura, propiciando a ampliação das 
discussões, perspectivas e propostas sobre o trabalho com obras literárias. Espera-se com esse 
Projeto tornar realidade um processo de letramento literário junto a alunos do 1º Ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Professor Milton Benner, no município de Wenceslau Braz, bem como 
contribuir para o aprimoramento da capacidade de interpretação, do senso estético, do espírito 
crítico e da criatividade dos alunos ao longo desse processo. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARISA NOGAROTO
Orientador: Isabel Cristina Cordeiro - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A leitura com criticidade em sala de aula
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura, estratégias, criticidade
Resumo: RESUMO O ato de ler faz-se necessário para o ser humano em toda a sua existência. 
Acreditamos nessa afirmação, e diante da atual realidade e dentro das necessidades detectadas 
de leitura e escrita do estabelecimento de ensino, no qual atuo, escolhi a linha de estudo "Ensino 
e aprendizagem de leitura". Considerando que a prioridade da escola é formar um bom aluno-
leitor, então, verificamos a importância e a necessidade de desenvolvermos um trabalho no 
referido tema. A LDB - Lei de Diretrizes e Base, nº 9.394/96, art.22, estabelece a importância e a 
garantia da criança ao direito à aprendizagem e o art.32, da mesma Lei, cita que a escola tem 
papel primordial na formação dessa criança, devendo proporcionar condições dela agir e 
participar na sociedade, sendo prioridade o ensino da leitura, da escrita e do cálculo. Portanto, o 
aluno, para obter essa habilidade plena do domínio da leitura e da escrita, tem necessidade de ter 
contato com a leitura por meio de gêneros textuais, enfatizando a leitura verbal e não verbal 
apresentada na sociedade onde está inserido, sendo o gênero tira selecionado para o devido 
trabalho. Portanto, o presente projeto de intervenção tem o objetivo de levar o aluno a ser um 
leitor com reflexão e apreensão diante do texto que lê, pautado na leitura cognitiva. Para isso, 
desenvolvemos estratégias de leitura que venham a suprir as lacunas dos alunos do primeiro ano 
do ensino médio do Colégio estadual Professora Nadir Mendes Montanha - ensino Fundamental e 
Médio do município de Arapongas - PR.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARISA NOGAROTO
Orientador: Isabel Cristina Cordeiro - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura com criticidade em sala de aula
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura, estratégias, criticidade
Resumo: RESUMO O ato de ler faz-se necessário para o ser humano em toda a sua existência. 
Acreditamos nessa afirmação, e diante da atual realidade e dentro das necessidades detectadas 
de leitura e escrita do estabelecimento de ensino, no qual atuo, escolhi a linha de estudo "Ensino 
e aprendizagem de leitura". Considerando que a prioridade da escola é formar um bom aluno-
leitor, então, verificamos a importância e a necessidade de desenvolvermos um trabalho no 
referido tema. A LDB - Lei de Diretrizes e Base, nº 9.394/96, art.22, estabelece a importância e a 
garantia da criança ao direito à aprendizagem e o art.32, da mesma Lei, cita que a escola tem 
papel primordial na formação dessa criança, devendo proporcionar condições dela agir e 
participar na sociedade, sendo prioridade o ensino da leitura, da escrita e do cálculo. Portanto, o 
aluno, para obter essa habilidade plena do domínio da leitura e da escrita, tem necessidade de ter 
contato com a leitura por meio de gêneros textuais, enfatizando a leitura verbal e não verbal 
apresentada na sociedade onde está inserido, sendo o gênero tira selecionado para o devido 
trabalho. Portanto, o presente projeto de intervenção tem o objetivo de levar o aluno a ser um 
leitor com reflexão e apreensão diante do texto que lê, pautado na leitura cognitiva. Para isso, 
desenvolvemos estratégias de leitura que venham a suprir as lacunas dos alunos do primeiro ano 
do ensino médio do Colégio estadual Professora Nadir Mendes Montanha - ensino Fundamental e 
Médio do município de Arapongas - Pr.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARISTEL SAUER
Orientador: UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Leitura e Recontação de Contos Africanos
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contos africanos, Leitura, Recontação , Relações étnico-raciais
Resumo: Este artigo tem por objetivo descrever a implementação do Projeto "Leitura e 
Recontação de Contos Africanos", desenvolvido no primeiro semestre de 2015, com uma turma 
de 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Linda Salamuni Bacila, Ponta 
Grossa, PR. Com o objetivo de contribuir, mediante a leitura e recontação de contos africanos, 
para a conscientização e o aprimoramento das relações étnico-raciais na Escola e fora dela, 
foram trabalhados, com diferentes estratégias, os contos "Os três gravetos", "As três moedas de 
ouro", "Três mercadorias muito estranhas", de Rogério Andrade Barbosa, "Por que o Sol e a Lua 
vivem no céu", de Fernando Correia da Silva, e "O dia em que explodiu Mabata-bata", de Mia 
Couto. A partir da leitura, interpretação e recontação dos contos, desenvolveu-se tanto a 
sensibilização estética como ética, visando o conhecimento e a valorização da cultura negra e a 
melhoria das relações étnico-raciais. A leitura de narrativas africanas, com seus personagens 
intrigantes, enredos carregados de metáforas e desfechos surpreendentes, faz aflorar a 
importância de valores para a sociedade atual. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARISTEL SAUER
Orientador: UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e Recontação de Contos Africanos
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura, recontação, contos africanos, relações étnico-raciais
Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada com o objetivo de desenvolver práticas de leitura 
de contos africanos nas aulas de Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental. Com a 
implementação desta Produção Didática, pretende-se contribuir, mediante a leitura e recontação 
de contos africanos, para a conscientização e o aprimoramento das relações étnico-raciais na 
escola e fora dela. Serão trabalhados, com diferentes estratégias, alguns contos africanos, a partir 
dos quais se pretende desenvolver tanto a sensibilização estética como ética, visando o 
conhecimento e a valorização da cultura negra e a melhoria das relações étnico-raciais

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIZA NESI
Orientador: Benedita de Almeida - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: LEITURA: DA CANETA DE PENA À ERA DIGITAL
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, escrita, compreensão, produção textual
Resumo: Este artigo versa sobre a leitura e a escrita e trata do objeto de estudos do Programa de 
Desenvolvimento Educacional/PR em 2014. Relata a experiência realizada por meio da 
Intervenção Pedagógica desenvolvida no Colégio Estadual Beatriz Biavatti de Francisco Beltrão. A 
metodologia utilizada foi a Leitura do livro de "De Carta em Carta", de Ana Maria Machado, a 
realização de atividades de interpretação e compreensão, estudo das especificidades dos 
gêneros carta e email e produção de textos. Durante a implementação do projeto de intervenção 
pedagógica na escola, várias atividades foram desenvolvidas, e os resultados dessa ação, a partir 
de estratégias centradas diretamente na leitura e escrita permitiram refletir sobre as práticas de 
leitura desenvolvidas na escola. Os resultados da ação podem ser considerados de boa 
significância. O conhecimento dos aspectos envolvidos na compreensão e das diversas 
estratégias que compõem os processos utilizados na construção do sentido do texto se revela 
crucial para uma ação pedagógica bem informada e fundamentada.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIZA NESI
Orientador: Benedita de Almeida - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura: da caneta de pena à era digital
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, escrita, compreensão, produção textual
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a unidade didática contemplando as 
atividades baseadas no gênero "carta", para ser trabalhada com alunos de 6º ano. A finalidade é 
motivar os alunos para a leitura e compreensão, bem como a produção textual. As atividades 
incentivam os alunos a unir a tecnologia, o uso de correspondências virtuais e os conteúdos de 
sala de aula. Os procedimentos metodológicos envolvem canções, tirinhas, pesquisa no 
laboratório de informática, filmes, cartas e textos sobre o tema principal. Um dos recursos 
utilizados será a Leitura do livro de "De Carta em Carta", de Ana Maria Machado, a realização de 
atividades de interpretação e compreensão, estudo das especificidades dos gêneros carta e 
email, produção de textos e exposição dos trabalhos para a comunidade escolar. Espero que, ao 
término da intervenção, os alunos tenham reduzido os problemas na leitura e interpretação.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLENE NASSER DA SILVA
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Estratégia de Leitura por meio do uso da Fábula no Processo de Ensino-Aprendizagem
Tema: Concepções de leitura e sua Implicação no Ensino Aprendizagem
Palavras-chave: Leitura crítica, estratégias de leitura, Fábulas
Resumo: Este artigo apresenta o projeto produzido para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional-PDE/2015, do Estado do Paraná, como também, o relato de sua Implementação, o 
qual teve início com a elaboração de uma Unidade Didática contemplando o gênero Fábulas. 
Partindo do princípio de que a leitura é fundamental ao desenvolvimento do ser humano e de que 
a escola possui um papel relevante na formação do gosto e hábito pela leitura, propiciando 
conhecimentos, esse artigo erige como um instrumento de prática de leitura por meio de Fábula 
no processo de ensino-aprendizagem comprometido com a criticidade. Sabendo que os alunos 
apresentam dificuldades na escrita devido ao pouco acesso à leitura, surgiu a ideia do trabalho 
enfocando tal gênero, sobretudo por ser uma leitura de fácil compreensão, além de prazerosa e 
lúdica. Este projeto foi implementado com alunos do 7º ano B do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual do Jardim Panorama, de Sarandi-Pr. As atividades foram aplicadas em 16 oficinas com 
apostilas ilustradas, leitura de diversas Fábulas de Esopo, Jean de La Fontaine e Monteiro 
Lobato. Após as leituras e discussões das mesmas, os alunos fizeram atividades de interpretação 
e compreensão desenvolvendo suas produções textuais sobre Fábulas no aplicativo do Power 
Point para apresentação dos slides aos demais alunos da escola.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLENE NASSER DA SILVA
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Esopo, La Fontaine e Monteiro Lobato: Aprendendo sobre Fábula com os Grandes 
Mestres.
Tema: Concepções de Leitura e sua implicação no ensino
Palavras-chave: Estratégia, Leitura,Fábula,Discurso,Prática Social
Resumo: Acreditando que a educação escolar necessita ser acessível a todos e que a escola 
deve promover não apenas o ingresso, mas a aprendizagem efetiva, é que esse projeto de 
sequência didática pensa na formação do leitor, o qual passa por diferentes instâncias sociais 
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como a família, grupos sociais e a escola. O trabalho de formação de um leitor crítico envolve 
inúmeras estratégias e habilidades de leitura, com a respectiva apresentação de diversos gêneros 
textuais. Dessa forma, para que este leitor se constitua como "leitor crítico" é necessário que a 
escola desenvolva seu papel no convívio da sociedade. Esta proposta da Produção Didático-
Pedagógica visa promover a apropriação de estratégias de leitura que ofertam a interpretação e a 
compreensão autônoma de textos. A preocupação é ampliar a competência linguística discursiva 
dos alunos por meio de "fábulas", a partir do retrospecto histórico de e autores mestres como 
Esopo, La Fontaine e Monteiro Lobato, levando os alunos a perceber especificidades do gênero, 
bem como os incitando a identificar valores éticos que emergem da sociedade. Desse modo, os 
encaminhamentos metodológicos serão desenvolvidos por meio de uma Sequência Didática 
acompanhada por um conjunto de atividades sistemáticas com objetivo de preparar os alunos 
para o domínio da língua em diferentes situações da vida cotidiana, mediando instrumentos 
eficazes para aprimorar suas capacidades leitoras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLENE PELACHINI VALLE
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: PRÁTICAS DE LEITURA EM AMBIENTES VIRTUAIS: O BLOG COMO INCENTIVO À 
LEITURA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Produção de blog, Letramento, Práticas de leitura, linguagens midiáticas
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre a aplicação de uma 
proposta pedagógica a uma turma da terceira série do Ensino Médio do Colégio Estadual do 
Campo Maximiano Pfeffer, localizado em Lageado dos Vieiras, distrito de Rio Negro. O trabalho 
visou desenvolver um Projeto de Leitura, por meio da exploração de habilidades leitoras em 
ambientes virtuais, a fim de qualificar o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita e 
ampliar o repertório cultural dos alunos. Para esse estudo, exploramos as ideias de 
Kleiman(1989), Geraldi(2013), Roxo(2009), Bentes(2005), Marcuschi(2008) e Pinheiro(2013). Os 
resultados da aplicação da proposta pedagógica revelaram que a utilização do blog como suporte 
para práticas de leitura proporciona maior interesse dos alunos pela pesquisa e leitura de 
diferentes gêneros, além de facilitar a interação entre aluno, escola e conhecimento.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLENE PELACHINI VALLE
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Blog como incentivo à leitura no Ensino Médio
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Produção de blog, Letramento, Práticas de leitura, linguagens midiáticas
Resumo: Esta Unidade Didática foi produzida com o objetivo de contribuir para a qualificar as 
práticas de leitura de alunos do Ensino Médio, utilizando o blog como suporte. Esses alunos têm 
acesso às tecnologias, principalmente através do uso de aparelho celular, fato comum 
atualmente, porém, não as utilizam de forma adequada para aprimorar seus conhecimentos. 
Assim, neste trabalho, buscaremos unir o interesse dos alunos pela tecnologia, internet e 
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ferramentas de comunicação às suas necessidades de aprendizagem e, assim, ampliar a 
competência leitora desses sujeitos. O caderno está dividido em 8 unidades com 4 aulas cada e 
todas as atividades serão realizadas no laboratório de informática.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLI DE LOURDES INOCENTE
Orientador: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Tecnologias e relações humanas: um resgate dos valores sociais de convivência por meio 
da leitura recepcional
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Método recepcional, Formação do leitor, Tecnologia
Resumo: O artigo em questão aborda um dos maiores desafios enfrentados pela escola que é a 
formação do leitor, uma vez que vivemos em uma época onde a tecnologia ocupa um grande 
espaço na vida de crianças e adolescentes. Partindo da realidade atual, percebemos a 
necessidade de resgatar em nossos alunos os valores sociais de convivência, bem como a 
afetividade e a sensibilidade, dentro de uma perspectiva de humanização diante das tecnologias 
contemporâneas que contribuem tanto para a aproximação de pessoas, quanto para o 
afastamento. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma proposta de intervenção sobre o 
contato dos alunos com a leitura literária, a fim de mostrar aos educandos as transformações que 
a tecnologia vem causando e verificar as alterações causadas pela ação docente no processo 
ensino-aprendizagem, por meio dos vários gêneros discursivos, utilizados para a aplicação do 
método recepcional.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLI DE LOURDES INOCENTE
Orientador: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TECNOLOGIAS E RELAÇÕES HUMANAS: UM RESGATE DOS VALORES SOCIAIS DE 
CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ESTÉTICA RECEPCIONAL
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Método Recepcional, Formação do Leitor, Ensino da Literatura, Relações 
Humanas, Tecnologias,
Resumo: A formação do leitor é um dos temas mais importantes para aperfeiçoar nossos alunos 
tanto na leitura quanto na escrita, e um dos procedimentos teóricos para que esta formação do 
leitor/receptor aconteça, é a utilização do Método Recepcional de Bordini e Aguiar (1993), no qual 
a figura do leitor é vista como um receptor, com o objetivo principal, desenvolver a capacidade de 
leitura através das etapas do Método em questão, na utilização dos textos literários dos mais 
diversos gêneros discursivos, ocorrendo na construção de sentido, relações dialógicas entre 
autor/leitor/receptor do texto por meio de interações sociais. Percebemos que nossos alunos 
estão acostumados com a utilização da Internet e variadas tecnologias que faz com que abale as 
relações humanas, tornando desta forma o uso dos recursos tecnológicos, uma das peças mais 
fundamentais no processo ensino e aprendizagem contribuindo para que a leitura e a escrita, ou 
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seja, a literatura se torne enfraquecida e nossas práticas pedagógicas desvinculadas do interesse 
de nossos educandos. Somente resgatando os valores humanos de convivência consigamos 
fazê-los entender as tecnologias como um auxílio, uma ferramenta a mais para a aprendizagem e 
o conhecimento e não como o objeto principal de estudo. Desta forma pretendemos resgatar o 
diálogo, a interação, a participação e a socialização, ampliando seus horizontes e despertando o 
gosto pela leitura através da Estética Recepcional, tanto dos textos literários quanto dos textos de 
produção, circulação e recepção nas diferentes esferas de comunicação, como os jornalísticos, 
televisivos, cotidianos e digitais entre outros.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MEGLIERI FAUSTINA STEFANO MELO
Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Leitura, Performance e Transversalidades na Lírica de Narlan Matos: diálogos poéticos e 
palavras (en)cantadas
Tema: Leitura e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Poesia, Linguagem Poética, Interpretação, Leitura
Resumo: O presente artigo tem o objetivo de apresentar e discutir os resultados da 
implementação de um projeto de estudo das obras do escritor Narlan Matos, o qual busca, por 
meio da poesia, despertar nos alunos os sentimentos que a linguagem poética proporciona. A 
escola precisa proporcionar aos alunos o contato com todas as formas de leitura, proporcionando 
um enriquecimento cultural e da memória. A poesia, por sua vez, tem o condão de despertar 
diferentes interpretações entre os seus leitores, fortalecendo o raciocínio crítico. A proposta 
pedagógica foi implementada no Colégio Estadual Diamante D"Oeste, com os alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental e buscou centralizar a poesia como uma parte essencial no ensino e 
aprendizagem escolar, incentivando os alunos à prática da escrita, leitura

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MEGLIERI FAUSTINA STEFANO MELO
Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Unidade Didática - Leitura, Performance e Transversalidades na Lírica de Narlan Matos: 
Diálogos Poéticos e Palavras (EN)Cantadas
Tema: Concepções de leitura e sua aplicação no ensino
Palavras-chave: Leitura, Performance, Transversalidades, Poesia, Narlan Matos
Resumo: A leitura de poesia contribui significativamente para o processo de desenvolvimento do 
aluno, proporcionando-lhe uma experiência de aprendizagem e, consequentemente, uma 
transformação em suas atitudes frente à leitura dessa modalidade de texto, na qual, a linguagem 
verbal, o ritmo, as imagens e o sentido apresentam um mundo que o leitor precisa compreender 
para poder vivenciar e reelaborar seu pensamento. Por meio da linguagem poética, com seus 
múltiplos aspectos, visando a possibilidade de compreender o mundo através das inúmeras vozes 
que o poema deixa aflorar, proponho trabalhar com os alunos as obras do escritor Narlan Matos 
Teixeira, com vistas à leitura, performance e transversalidades (intertextualidades), com base nas 
concepções de leitura e sua aplicação no ensino considerando o gênero lírico na teoria e na 
prática. Assim, será trabalhado com os alunos do nono ano do Colégio Estadual Diamante 
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D"Oeste um recital de poesias do escritor Narlan Matos, estimulando o imaginário do aluno, tendo 
a fantasia como uma forma de traduzir a realidade, uma vez que a literatura abre perspectivas 
para traduzir as emoções, os sentimentos e ainda nossas condições existenciais em linguagem 
simbólica promovendo uma reflexão geral da vida.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MERINA APARECIDA TOSTO COSTA
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Ler Imagens e narrar histórias através de fatos e fotos
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Literatura, Leitura, Imagens, Fotos
Resumo: Através deste artigo foi possível concluir que a leitura de imagens é uma ferramenta 
importante no processo de ensino aprendizagem, principalmente por auxiliar na alfabetização e no 
letramento. Possibilita ao indivíduo que se torne crítico e participativo no seu contexto social. 
Sabe-se que a leitura é um processo que se inicia deste a infância, no ambiente familiar, por meio 
da narrativa de histórias voltadas, e vai sendo aperfeiçoada na escola e perpetuada por toda a 
sua vida. O uso de fotos ou imagens são instrumentos que ajudam no desenvolvimento do gosto 
pela leitura da realidade e podem motivar para a leitura de outros textos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MERINA APARECIDA TOSTO COSTA
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ler Imagens e relatar histórias através de fatos e fotos
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Fotos, leitura, escrita, formação de leitores
Resumo: A intenção principal das ações a serem desenvolvidas neste projeto de intervenção 
pedagógica é apresentar oportunidades de construção de aprendizagens significativas, através da 
motivação contínua pela leitura e escrita partir do trabalho com fatos e fotos numa articulação 
entre a linguagem verbal e não-verbal, com sequencias didáticas. Toma-se como ponto de partida 
o conhecimento e os acontecimentos vivenciados pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental, 
que, a sua cultura local, seja uma ponte para que se interessem pela leitura. Serão usadas fotos 
trazidas pelos alunos e pelo professor, criando uma rede de significações para todos os 
envolvidos, a partir das quais se buscarão a leitura e a escrita significativas, tais como a criação 
de textos que traduzam os elementos visuais das fotos, rodas de conversa, produções individuais 
e coletivas que registrem os fatos contemplados nas fotos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIDORI SHIMA DA SILVA
Orientador: ALICE AUREA PENTEADO MARTHA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ESTUDO DE TEXTOS LITERÁRIOS: A Recepção da Narrativa Curta no CEEBJA.
Tema: Literatura e escola: Concepções e práticas metodológicas de Ensino da Literatura 
pautadas na estética da recepção
Palavras-chave: Contos, DaltonTrevisan, violência doméstica, método recepcional
Resumo: Este trabalho relata a proposta de intervenção pedagógica realizada no ano de 2015, 
ofertada aos alunos do ensino médio do CEEBJA "Prof. Manoel Rodrigues da Silva", em Maringá, 
que envolve a leitura de textos literários, mais em específico a leitura do conto contemporâneo, a 
fim de atraí-los para a leitura de textos literários, de modo gradativo e contínuo. . A metodologia 
escolhida para essa proposta é pautada no Método Recepcional, desenvolvido por Bordini e 
Aguiar,1998, por possibilitar que o educando transforme seu horizonte cultural e 
consequentemente de seu círculo social. Esse processo poderá ser contínuo, pois ao término de 
uma unidade temática, outras poderão ser trabalhadas, ampliando e transformando, assim, cada 
vez mais, os horizontes culturais desses alunos. A escolha do tema, pautou-se na temática 
"violência", tendo como viés a violência doméstica,. O objetivo da escolha dessa temática é 
provocar no aluno a reflexão a respeito da violência doméstica, muito banalizada pela sociedade 
atual. Apreendemos nos contos aqui propostos um alerta ao descaso sofrido por grande parte da 
população, principalmente nos espaços pobres e urbanos da periferia. Elegemos os contos desse 
escritor por sua contemporaneidade temática. . A escolha por contos foi pela narrativa breve e 
concisa, o que favorece os alunos de EJA que, em sua maioria, são trabalhadores/ estudantes, e 
não dispõem de muito tempo para leituras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIDORI SHIMA DA SILVA
Orientador: ALICE AUREA PENTEADO MARTHA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudo de textos literários.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Estética da recepção, contos Dalton Trevisan: violência doméstica
Resumo: Esta unidade didática foi desenvolvida a partir de nossa experiência em sala de aula, de 
modo a suplementar, com ações práticas pedagógicas o Projeto de Intervenção Pedagógica na 
escola. Para o desenvolvimento desta unidade didática, elegemos a temática da violência, pois, 
esse tema, faz parte da realidade do cotidiano de nossa sociedade e os alunos têm demonstrado 
interesse no debate a este Respeito. Inicialmente trabalharemos com textos de diferentes 
gêneros, a partir do interesse e entendimento dos alunos jovens e adultos com o intento de 
aproximá-los da leitura literária de modo agradável e contínuo. Nesta unidade didática, 
seguiremos o passo a passo da metodologia pautada na Estética da Recepção desenvolvidas por 
Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA
Orientador: Adriana Beloti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: A CRISE DOS GÊNEROS DA ORDEM DO ARGUMENTAR NO ENSINO MÉDIO: 
AVALIAÇÃO SAEP 2013
Tema: Ensino e Aprendizagem
Palavras-chave: Unidade Didática, implementação, processos de escrita
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o resultado dos estudos teórico-metodológicos 
aplicados à práxis docente, por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional/PDE 
2014/2015. Tais reflexões resultaram na implementação da unidade didática, que trata da 
produção textual de gêneros da ordem do argumentar. Para a apresentação deste artigo, foi 
necessário que fizéssemos um recorte temático em nosso trabalho, focando na argumentação, no 
"ter o que dizer". Para o desenvolvimento de nossas considerações a respeito das atividades 
propostas, adotamos, destacadamente, o seguinte aporte teórico: Mikhail Bakhtin/Volochínov 
(1992) e Bakhtin (2003), com as noções de dialogismo e gêneros do discurso; Fiad e Mayrink-
Sabinson (1991), Sercundes (2004) e Menegassi (2010), quanto às concepções de escrita, entre 
outros. Partimos do resultado do último SAEP, bem como das produções textuais coletadas em 
uma turma do 3º ano do Ensino Médio, de um Colégio Estadual, da cidade de Campo Mourão-PR, 
cujas observações mostram-nos a fragilidade dos textos produzidos pelos discentes e levam-nos 
a propor a intervenção condizente com as reais necessidades apresentadas pelos mesmos, 
principalmente, no "ter o que dizer". Tendo em vista a concepção de escrita como trabalho, 
almejamos intervir na realidade escolar, oportunizando ao discente ser o sujeito ativo no processo 
contínuo de ensino e aprendizagem da escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRIAM FILA MIGLIOLI TEIXEIRA
Orientador: Adriana Beloti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GÊNEROS DA ORDEM DO ARGUMENTAR
Tema: Ensino e Aprendizagem
Palavras-chave: Prática docente, Revisão e reescrita, Ordem do argumentar
Resumo: Esta Unidade temática,que trata da produção textual de gêneros da ordem do 
argumentar,tem por finalidade apresentar atividades que possam subsidiar o trabalho docente no 
processo de produção textual escrita. Para o desenvolvimento de nossas considerações a 
respeito das atividades propostas, adotamos, destacadamente,o seguinte aporte teórico: Mikhail 
Bakhtin/Volochínov (1992) e Bakhtin (2003), com as noções de dialogismo e gêneros do discurso; 
Fiad e Mayrink-Sabinson (1991), Sercundes (2004) e Menegassi (2010), quanto às concepções 
de escrita, entre outros. Partimos do resultado do último SAEP - Sistema de Avaliação de Ensino 
do Paraná, bem como das produções textuais coletadas em uma turma do 3º ano do Ensino 
Médio, de um Colégio Estadual, da cidade de Campo Mourão-PR, cujas observações mostram-
nos a fragilidade dos textos produzidos pelos discentes e levam-nos a propor a intervenção 
condizente com as reais necessidades apresentadas pelos mesmos quanto à revisão e à reescrita 
textual, etapas importantes do processo de escrita. Tendo em vista a concepção de escrita como 
trabalho, almejamos intervir na realidade escolar, oportunizando ao discente ser o sujeito ativo no 
processo contínuo de ensino e aprendizagem da escrita
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRIAN CAMILO MOSNA
Orientador: Lucia Osana Zolin - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA LITERATURA INFANTOJUVENIL: JÚLIA LOPES 
DE ALMEIDA E ANA MARIA
Tema: Literatura e escola:concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Autoria Feminina,
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos ao longo das ações realizadas no Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE), de 2014, por meio da Implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, o qual se propôs a trabalhar com o Caderno Temático-
Pedagógico intitulado: "A representação da mulher na literatura infantojuvenil", desenvolvido na 
Produção Didático-Pedagógica. O trabalho foi aplicado no Colégio Estadual Adaile Maria Leite - 
Ensino Fundamental e Médio, no município de Maringá, durante o segundo semestre do ano de 
2015, tendo como público alvo os alunos do 7º ano. O projeto teve o objetivo de propiciar aos 
alunos a leitura de textos literários de autoria feminina, do ponto de vista do feminismo crítico, 
visando desenvolver-lhes a criticidade. Por acreditar que a sala de aula é um lugar propício ao 
debate e à reflexão sobre diversas questões, propusemos um trabalho voltado para a literatura de 
autoria feminina como maneira de oportunizar aos alunos o conhecimento da trajetória do 
Movimento Feminista no Brasil e suas conquistas até os nossos dias, bem como, o modo de 
representação da mulher na literatura, antes voltado para os valores da cultura patriarcal 
marcada, pela opressão e pela desvalorização da mulher

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRIAN CAMILO MOSNA
Orientador: Lucia Osana Zolin - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A representação da mulher na literatura infantojuvenil
Tema: Literatura e escola:concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura, Movimento Feminista, Literatura feminina, Trajetória
Resumo: Neste trabalho optou-se por desenvolver um Caderno Temático - Pedagógico que 
oportunizasse aos alunos o conhecimento da trajetória do Movimento Feminista no Brasil e suas 
conquistas até os nossos dias, bem como, a literatura de autoria feminina e a representação da 
mulher na literatura. Os trabalhos estão pautados no Método Recepcional, elaborado por Bordini e 
Aguiar e sugerido pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa. Para o 
desenvolvimento deste material foram selecionados os contos "A caolha" e "A pobre cega", de 
Júlia Lopes de Almeida e a narrativa "Bisa Bia, Bisa Bel", de Ana Maria Machado.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRIAN IZABEL TULLIO
Orientador: Regina Chicoski - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo
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Título: Formação do Leitor: Recontos
Tema: Literatura e Escola: Concepções e Práticas
Palavras-chave: Leitura,Literatura, Reconto
Resumo: O presente artigo é o resultado das atividades desenvolvidas no PDE (Programa de 
Desenvolvimento Educacional) em 2014 e 2015, ofertado pela Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná. Durante o percurso, o objetivo principal esteve centrado na promoção da leitura no 
espaço escolar por meio do reconto, oportunizando aos alunos contato com recontos e seus 
intertextos a fim de comparar obras e perceber e analisar o processo criativo, utilizado por autores 
desse gênero textual. O público alvo foi o 6º ano do Colégio Estadual João Negrão Júnior da 
cidade de Teixeira Soares. Com essa estratégia metodológica foi possível contribuir na formação 
do gosto pela leitura, pois é comum na maioria das escolas encontrarmos professores 
angustiados, à procura de estratégias que motivem os alunos a ler para além dos muros 
escolares.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRIAN IZABEL TULLIO
Orientador: Regina Chicoski - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Recontos
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: leitura literária,Contação de histórias,Recontos, Intertextualidade
Resumo: Resumo: O presente projeto tem por objetivo promover a leitura no espaço escolar via 
reconto, oportunizando aos alunos contato com recontos e seus intertextos, a fim de comparar 
obras e perceber e analisar o processo criativo utilizado por autores de recontos, e é voltado para 
alunos de 6º ano do Colégio Estadual João Negrão Júnior da cidade de Teixeira Soares. Com 
essa estratégia, espera-se contribuir para que os educandos leiam mais, pois é comum na maioria 
das escolas encontrarmos professores angustiados, à procura de estratégias que motivem os 
alunos a ler para além dos muros escolares.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRTA TERESINHA DOTTO
Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A PALAVRA MÁGICA E O ENCANTAMENTO DA LINGUAGEM LITERÁRIA EM LÍLIA 
APARECIDA PEREIRAMDA SILVA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Concepções de leitura, Implicações no ensino, Encantamento
Resumo: Este artigo teve como objetivo de pesquisar e implementar entre os alunos da Escola 
Estadual Graciliano Ramos Ensino Fundamental da cidade de Santa Helena Paraná, 
possibilidades de estabelecer relação entre concepções de leitura e sua implicação no ensino, 
discutir questões como via instrumental de leitura, literatura e poesia e dar ênfase a um novo 
olhar, com o intuito de conhecer e reconhecer o processo de aprendizagem e os fatores que 
possibilitam ou impedem que ela ocorra, e foi caracterizada como descritiva e a implementação foi 
realizada com duas séries de nono ano, sendo utilizada, como instrumento de análise, uma 
Unidade Didático Pedagógica seguindo os passos metodológicos da aplicabilidade, bibliográfica, 
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análise e observação de resultados do sujeito. A abordagem de estudo, contou com a participação 
de aproximadamente 60 alunos. Os resultados obtidos após a aplicabilidade apontaram que os 
alunos efetuaram reflexões profundas e contundentes que os levaram a assimilar novos conceitos 
em relação a concepções do gênero leitura. Os alunos também evidenciaram que a leitura literária 
possibilitou que ele fosse capaz de expressar melhor sua capacidade leitora, canalizar 
conhecimento, de linguagem e percepções ainda desconhecidas. Além disso, permitiu construir 
um processo de autonomia dialógica e critica capaz de transformação humana. Em relação ás 
concepções, ficou perceptível o encantamento da linguagem literária poética, agradável no que 
compete a habilidade mágica da aprendizagem transformadora da leitura no cotidiano e na vida 
escolar. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRTA TERESINHA DOTTO
Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A PALAVRA MÁGICA E O ENCANTAMENTO DA LINGUAGEM LITERÁRIA EM LÍLIA 
APARECIDA PEREIRA DA SILVA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Concepções de leitura, Implicações no ensino, encantamento
Resumo: Pretende-se realizar pesquisa de intervenção na escola, utilizando-se do instrumento de 
leitura, literatura e poesia. Os alunos do Ensino Fundamental se encontram numa fase de 
concorrência e desafios, onde, a subjetividade a magia e o encanto pelas descobertas da vida são 
tuto. Parte-se das concepções de leitura com intenção de persuadi-los a desenvolver um olhar 
diferente para o mundo. O problema pauta-se nas experiências com a leitura em sala de aula de 
alunos do ensino Fundamental - séries finais, que apresentam muitas dificuldades de 
compreensão e oralidade da leitura como: leitura soletrada e mecanizada, não decodificada, 
sendo pontos de implicação na concepção de leitura. Como sanar os fatores que interferem na 
aprendizagem da leitura? Objetiva-se realizar a pesquisa com intuito de conhecer e nortear as 
"concepções do processo de ensino e aprendizagem de leitura, bem como os fatores que 
possibilitem ou impedem que ela ocorra." Para que, se possa construir e efetivar o processo de 
transformação, autonomia e criticidade do indivíduo como leitor. As leituras enredam-se em torno 
de obras da escritora Lília Aparecida Pereira da Silva, com obras que apresentam teor 
contemporâneo e uma linguagem elaborada que registra formas de ver e interpretar o mundo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MONICA APARECIDA MICALOWSKI
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: DISCUTINDO O PADRÃO DE BELEZA VEICULADO PELA MÍDIA ATRAVÉS DO ENSINO 
DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: autoestima, padrão de beleza, mídia, leitura
Resumo: O presente artigo busca discutir o padrão de beleza veiculado pela mídia através do 
ensino de leitura e produção de textos, realizado no Colégio Estadual Humberto de Alencar 
Castelo Branco com alunos dos nonos anos. O projeto de pesquisa do PDE (Programa de 
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Desenvolvimento Educacional) foi implementado para mostrar aos alunos a importância de 
valorizarem suas qualidades, melhorarem sua autoestima e respeitarem, acima de tudo, as 
diferenças. Diante disso, a mídia e os meios de comunicação têm influência em relação ao que 
acontece com o espaço escolar, pois interferem com as atitudes dos educandos sobre sua 
imagem, porém mostrando um padrão de beleza irreal. O papel do professor é direcionar os 
alunos a verem sua aparência com outros olhos, discutindo sobre o padrão de beleza que circula 
na mídia e que é gerada pela própria sociedade capitalista. O ambiente da escola é o espaço 
público onde os adolescentes analisam-se, observando os defeitos seus e dos outros. A 
preocupação com aparência física entre os alunos é constante e, infelizmente, isso ocorre muito, 
chegando muitas vezes a atrapalhar o desenvolvimento do indivíduo. Portanto o educador terá 
como objetivo discutir com os alunos questões como, por exemplo,: "quais são os valores mais 
relevantes do que a beleza externa? Procurando aquilo que é analisado no ambiente escolar 
sobre a autoestima dos jovens podendo ajudá-los a respeitarem a si mesmos e aos outros. A 
família e a escola precisam fazer uma parceria para dar o apoio necessário para nossos jovens.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MONICA APARECIDA MICALOWSKI
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DISCUTINDO O PADRÃO DE BELEZA VEICULADO PELA MÍDIA ATRAVÉS DO ENSINO 
DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: 1, Mídia, 2, Leitura, 3,Produção de Textos, 4,Padrão de Beleza
Resumo: Este projeto tem como objetivo discutir o padrão de beleza veiculado pela mídia, tema 
este que atinge os alunos constantemente, e nós como educadores temos um papel fundamental, 
que é o de mostrar para eles que este padrão de beleza é superficial e que, infelizmente, os 
valores se perderam com o tempo. Sabe-se que devido a este fator nossos alunos são 
massacrados pelo "ter" e "ser" que a sociedade capitalista os impõe. Os professores terão, com 
este projeto, a oportunidade de mostrar como o ensino da leitura e produção de textos, por meio 
de interpretação literária, na música, na arte e em outros meios de comunicação pode-se analisar 
e diagnosticar o quanto é preciso ter uma visão mais crítica do universo da beleza externa. Além 
disso, pretende-se resgatar o conceito de autoestima e a credibilidade nos valores de nossos 
alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MONICA GONCALVES MEIRA
Orientador: MARIA REGINA PANTE - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Produção de discurso indireto a partir da leitura de tirinhas do Hagar
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Tiras, Produção de Discurso Indireto
Resumo: Os alunos da escola pública, ao chegarem ao sexto a no do Ensino Fundamental, 
apresentam muita dificuldade na escrita, tanto na estrutura quanto na forma. Essas defasagens 
no processo de aquisição de conceitos e de regras têm dificultado o registro das produções de 
texto. Para o professor de Língua Portuguesa, é um desafio melhorar a produção escrita dos 
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alunos, mesmo porque a cobrança maior recai sobre ele, que sente a responsabilidade de 
proporcionar a recuperação dessa defasagem no processo de aquisição e de domínio da escrita. 
Optamos por utilizar o gênero textual tirinha neste projeto, levando em consideração alguns 
aspectos que poderiam ser facilitadores na realização do trabalho, tais como: texto curto e partes 
visuais, além de uma linguagem fácil e acessível, constituindo, assim, uma ótima opção para 
possibilitar o acesso dos alunos no universo da leitura. Além disso, a tirinha configura-se como 
instrumento eficaz para o trabalho com interpretação textual e análise linguística e, 
principalmente, a leitura, funcionando como um instrumento de orientação para o estudo da 
língua. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MONICA GONCALVES MEIRA
Orientador: MARIA REGINA PANTE - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Produção de discurso indireto a partir da leitura de tirinhas do Hägar
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Tiras, Produção de Discurso Indireto
Resumo: Os alunos da escola pública, ao chegarem ao sexto ano do Ensino Fundamental, 
apresentam muita dificuldade na escrita, tanto na estrutura quanto na forma. Essas defasagens 
no processo de aquisição de conceitos e de regras têm dificultado o registro das produções de 
texto. Para os professores de Língua Portuguesa, é um desafio melhorar a produção escrita dos 
alunos, mesmo porque a cobrança maior recai sobre eles, que sentem a responsabilidade de 
proporcionar essa recuperação no processo da escrita. Dessa forma, essa produção didático-
pedagógica pretende oportunizar estratégias de ensino que proporcionem aos alunos do sexto 
ano da Escola Estadual de Vidigal, a superação das dificuldades na escrita por meio do estudo do 
gênero textual tiras. Esse gênero foi proposto por ser um gênero textual atrativo para os alunos, 
pois envolve imagens e não apresenta textos muito longos. E essa associação de textos e 
imagens torna o ato de ler e de produzir mais prazeroso. Para tanto, buscaremos aprofundar 
estudos sobre o gênero textual tiras; contextualizar o momento histórico que caracteriza as tiras 
do Hägar; proporcionar situações de leitura adequadas às dificuldades dos alunos do sexto ano 
da Escola Estadual de Vidigal; propor a escrita de reescrita do conteúdo /contexto das tiras 
estudadas utilizando o discurso indireto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NAURA INES PETZHOLD
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Incentivo à Leitura Através do Romantismo.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Leitor crítico, Leitura, Literatura , Interpretação
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar dados constatados por meio de um 
projeto na Escola Estadual Elias Abrahão - Ensino Fundamental, da cidade de Honório Serpa - 
Paraná, verificando a dificuldade dos educandos na concentração nas atividades e nas 
avaliações. Muitos resultados negativos nas provas: Prova Brasil, IDEP e IDEB. A partir do que foi 
constatado, como sugestão, foi indicada a prática do Método Recepcional, organizado por Bordini 
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e Aguiar (1993), propondo novas maneiras de trabalhar a leitura para superar as dificuldades, 
essa metodologia de ensino é sugerida nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 
Paraná de Língua Portuguesa. A fundamentação teórica: Compreende-se a leitura como um ato 
dialógico, interlocutivo que envolve demandas sociais, históricas, políticas, econômicas, 
pedagógicas e ideológicas de determinado momento. A literatura tem como objetivos: efetuar 
leituras compreensivas e críticas; ser receptivo a novos textos e a leitura de outrem; questionar as 
leituras efetuadas em relação ao seu próprio horizonte cultural. Tem como objetivo geral: 
Proporcionar ao indivíduo, por meio da leitura, a oportunidade de alargamento dos horizontes 
pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica. Os objetivos específicos: Despertar o 
prazer pela leitura; Estimular a ampliação de leituras sobre diversos temas e gêneros.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NAURA INES PETZHOLD
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A História da Literatura na Formação do Leitor.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Leitura,literatura,leitor,
Resumo: Este projeto visa resgatar a importância da História da literatura e sua relação com a 
História geral para provocar o entendimento e a interação com a obra. A História será o pano de 
fundo para compreendermos obras literárias como respostas a indagações, esclarecendo o seu 
significado social. A fundamentação teórica: Compreende-se a leitura como um ato dialógico, 
interlocutivo que envolve demandas sociais, históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e 
ideológicas de determinado momento. Ao ler, o indivíduo articula as suas experiências, os seus 
conhecimentos prévios, seu contexto familiar, religioso, cultural, enfim, as várias vozes que o 
constituem . A literatura tem como objetivos: efetuar leituras compreensivas e críticas; ser 
receptivo a novos textos e a leitura de outrem; questionar as leituras efetuadas em relação ao seu 
próprio horizonte cultural; transformar os próprios horizontes de expectativas, bem como os do 
professor, da escola, da comunidade familiar e social. Tem como objetivo geral: Proporcionar ao 
indivíduo, por meio da leitura, a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais, 
garantindo a sua formação crítica e emancipadora. Os objetivos específicos: Despertar o prazer 
pela leitura; Trabalhar o conhecimento histórico como elemento provocador para a aproximação 
das obras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIDE ANTONIA FUSCO ANDREOS
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: O FANTÁSTICO MUNDO DOS CONTOS DE FADAS: O LEITOR COMO REESCRITOR 
DO MARAVILHOSO
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, método recepcional, literatura dramática
Resumo: Este estudo teve como tema releituras dos contos de fadas tradicionais e modernos. 
Tendo como ponto de partida, a reflexão crítica e interpretação do texto teatral. A literatura 
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dramática possibilita novas formas de leitura e interpretação do texto literário, proporcionando aos 
leitores uma estreita conexão entre ficção e vida social. Diante disso, o objetivo desta intervenção 
pedagógica foi formar leitores críticos por meio da releitura dos contos de fadas. O corpus 
principal de leitura e reflexão crítica da pesquisa foi a peça teatral O fantástico mistério de 
Feiurinha (1999) do escritor Pedro Bandeira além dos contos de fadas Branca de Neve (2005), 
Rapunzel (2005) e Cinderela (2005). A pesquisa de intervenção pedagógica foi aplicada em turma 
do Ensino Fundamental (Nono Ano), do período da manhã, em uma cidade de pequeno porte do 
interior do Paraná. A fundamentação teórica é parte de JAUSS (1994) e do Método Recepcional 
de BORDINI e AGUIAR (1993). Ao aplicar a leitura dos contos de fadas embasada no método 
recepcional identificou-se novas recepções dos leitores ao confrontar os textos tradicionais com 
os modernos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIDE ANTONIA FUSCO ANDREOS
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Fantástico Mundo dos Contos de Fadas: O leitor como reescritor do maravilhoso.
Tema: : Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, método recepcional, literatura dramática,
Resumo: Esta unidade didática tem como tema releituras dos contos de fadas tradicionais e 
modernos, colocando como ponto de reflexão crítica e interpretação o texto teatral, pois a leitura 
de peças teatrais é uma possibilidade de realizar interpretação, pois os alunos necessitam 
compreender os diferentes significados da escrita para dramatizar as mensagens do texto. Para 
saber se o desenvolvimento da leitura de roteiros de peças teatrais de contos de fadas pode 
contribuir para o processo de formação de leitores na escola estabelece-se como objetivo formar 
leitores críticos por meio da releitura dos contos de fadas tomando como objetivos específicos 
analisar a importância da leitura de literatura dramática enquanto fato social, realizar pesquisa 
sobre o desenvolvimento de projetos de leitura de teatro no ensino fundamental, conhecer as 
implicações da leitura na formação de leitores competentes, compreender a importância dos 
contos de fadas no desenvolvimento do imaginário do leitor e identificar na obra dramática de 
Pedro Bandeira a importância desse gênero para a formação de leitores. A estratégia adotada é o 
método recepcional onde o professor identifica os interesses a dos alunos para atender às 
necessidades de leitura e realizar práticas que representem a realidade ampliando seu universo 
cultural, principalmente, na perspectiva do encontro com novos textos e novas metodologias.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIDE BIODERE
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A função humanizadora da literatura: a questão da variação linguística
Tema: Linguística aplicada ao ensino
Palavras-chave: Função humanizadora, Literatura, Variação linguística
Resumo: Este trabalho foi produzido a partir da implementação didática do projeto do PDE, 
visando, inicialmente, pesquisar sobre a função humanizadora da literatura e a questão da 
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variação linguística em obras literárias para a elaboração de uma produção didática, cuja 
aplicação foi realizada com a elaboração de atividades voltadas para a questão da variação 
linguística nos textos literários, por meio de análise crítica e exploração da função humanizadora 
da literatura em diferentes gêneros e, posteriormente, foi implementada no Colégio Estadual 
Bento Mossurunga de Ivaiporã, em uma turma de 3º ano do ensino médio. Na prática didático-
pedagógica, por meio da leitura de diferentes textos literários buscou-se proporcionar aos alunos 
uma leitura crítica da realidade humana, em que o aluno olhasse para dentro de si, à sua volta e 
repensasse a sua vida e a vida das pessoas; uma reflexão sobre o fenômeno da variação 
linguística, em que fossem analisadas as diferentes modalidades de linguagem para que 
ampliassem a sua visão analítica em relação à linguagem e aos contextos sociais. Buscou-se, 
ainda, repensar a forma de ensinar a ler obras literárias, com o intuito de "didatizar" a leitura e 
experimentar uma proposta de trabalho pedagógico de literatura e linguística sem a contaminação 
das ideologias que empurram para um ensino marcado pela pressa; caracterizado por conteúdos 
condensados por meio de fragmentos de textos, com fórmulas para atingirem resultados para as 
seleções de vestibulares. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIDE BIODERE
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A função humanizadora da literatura: a questão da variação linguística
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa. Escola de
Palavras-chave: Literatura, humanização, variação linguística
Resumo: Este trabalho visa à elaboração de uma unidade didática, com atividades que 
contribuam com o desenvolvimento das capacidades de leitura e interpretação, tendo como 
objetos de ensino o texto literário e a variação linguística e, por se tratar de um trabalho que será 
compartilhado, acrescenta importância ao cenário da pesquisa e do ensino, por meio deste curso 
e da ação de intervenção junto aos estudantes. O projeto de intervenção visa trabalhar com os 
alunos a questão da variação linguística nos textos literários, por meio de análise crítica e 
exploração da função humanizadora da literatura em diferentes gêneros. Por meio da leitura de 
diferentes textos literários buscar-se-á proporcionar aos alunos I) uma leitura crítica da realidade 
humana, em que ele, aluno, olhe para dentro de si, olhe à sua volta e repense a sua vida e a vida 
das pessoas; II) uma reflexão sobre o fenômeno da variação linguística, em que o aluno analise 
as diferentes modalidades de linguagem e amplie assim sua visão analítica em relação à 
linguagem e aos contextos sociais. Busca-se repensar a forma de ensinar, com o intuito de 
"didatizar" a leitura sem a contaminação das ideologias que nos empurram para um ensino 
marcado pela pressa; um ensino que acredita na condensação de conteúdos por meio de 
fragmentações de textos e em fórmulas que atinjam resultados somente para os concursos de 
vestibulares. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEILI DE FATIMA SMAGARS
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A poesia narrativa como recurso à formação de leitores
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Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Poesia, Aprendizagem,
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos através da implementação da 
Produção Didático-pedagógica, a qual se deu por meio do desenvolvimento dos estudos do PDE, 
cuja finalidade principal foi possibilitar aos alunos atividades práticas que proporcionassem o 
desenvolvimento e o conhecimento da poesia como fonte de formação de leitores reflexivos e 
críticos, capazes de interagir com o grupo e com o mundo através da leitura poética. Em nossa 
contemporaneidade, a leitura da poesia, está relegada ao segundo plano, onde a sensibilidade é 
deixada de lado. Em nossas escolas, o uso da poesia como instrumento motivador do ensino 
aprendizagem de leitura e escrita, ainda é usada muito discretamente nas práticas pedagógicas, 
necessitando ser resgatada em seus valores. Visando familiarizar o educando com o texto 
poético, leva-se em consideração as aptidões de cada aluno, por esse motivo, desenvolveu-se 
atividades em torno de temática poesia em sala de aula, em consonância com o interesse do 
aluno, em seus mais diversos desejos, do amor, amizade, da vida. Facilitando assim, a inserção 
do educando na poesia. A referida prática pedagógica foi pensada e desenvolvida com os alunos 
dos 9º Ano A", do Colégio Estadual Maria Isabel Guimarães EFM localizado no Município de São 
José da boa Vista - Paraná. Através do envolvimento dos alunos com as atividades propostas, foi 
possível observar a evolução do interesse pela poesia, tanto em sala de aula, como na 
comunidade escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEILI DE FATIMA SMAGARS
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A poesia narrativa como recurso à formação de leitores
Tema: : Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Poesia, Aprendizagem,
Resumo: Hoje em dia, existem gêneros literários diversificados que podem ser trabalhados com a 
criança no processo de ensino aprendizagem da leitura e na produção de textos. Todavia, 
entende-se que nenhum deles possibilitará as apresentadas pela poesia. Pois, a poesia é um 
gênero composto por menos palavras, sendo assim, mais conciso e intenso. Se for um poema 
narrativo, melhor ainda, pois existe uma possibilidade maior de entendimento e de interpretação 
pela criança, divergindo das narrativas comuns, que trazem textos em prosa, oferecendo uma 
diversidade maior de elementos. O poema narrativo traz, além da riqueza rítmica e sonora, toda a 
atração e estímulo do enredo, com seus conflitos, personagens, narrador, ponto de vista, etc. 
Assim, a utilização de poesia nas aulas de Língua Portuguesa, no nono ano do Ensino 
Fundamental, facilitaria o processo de ensino aprendizagem da leitura? A falta de hábito de leitura 
é apontada como uma das causas do fracasso escolar do aluno e, em consequência, do seu 
fracasso enquanto cidadão. Nesse contexto é que se propõe trabalhar a poesia narrativa nas 
aulas de Língua Portuguesa, para a aprendizagem da leitura. Por isso, o professor precisa 
explorar a poesia narrativa como uma abordagem para o processo de aprendizagem da leitura na 
escola e suas possibilidades para que o educando aprenda a ler de modo efetivo, não apenas a 
linguagem do seu cotidiano, mas também, a linguagem do mundo que o cerca, mostrando-lhe, 
que a poesia é um gênero literário rico em possibilidades, que favorecem de modo significativo, a 
aprendizagem da leitura.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEILI GONCALVES DE LIMA
Orientador: Altair Pivovar - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Práticas pedagógicas envolvendo diferentes tipologias textuais observáveis em letras de 
música
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: língua portuguesa, música, motivação, preconceito
Resumo: Este artigo apresenta o projeto produzido para as atividades do PDE (Programa de 
Desenvolvimento Educacional), que o Estado do Paraná oferta aos professores da Educação 
Básica e também o relato de sua implementação, que constou da elaboração de uma unidade 
didática com o gênero música. As atividades foram aplicadas na turma do 8B da Escola Estadual 
Padre Colbacchini, município de Curitiba. Este projeto abordou a questão do preconceito racial, 
utilizando a música para desconstruir pensamentos e atitudes racistas, valorizando a questão 
étnico-racial, tornando o espaço escolar um ambiente que busque a educação para a igualdade 
entre as raças. Como resultado as aulas de Português tornaram-se mais prazerosas e 
motivadoras, houve maior participação dos alunos durante as atividades e verificou-se que houve 
melhorias na leitura, escrita, oralidade e produção de textos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEILI GONCALVES DE LIMA
Orientador: Altair Pivovar - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Práticas pedagógicas envolvendo diferentes tipologias textuais observáveis em letras de 
música
Tema: Linguistica Aplicada e ensino de língua
Palavras-chave: música, racismo,tipologias textuais
Resumo: A presente unidade didática propõe práticas pedagógicas utilizando músicas que 
apresentam em sua estrutura diferentes tipologias textuais da ordem do narrar, descrever e 
argumentar. As letras das músicas fazem uma denúncia social, possibilitando uma reflexão sobre 
as formas de relações preconceituosas, discriminatórias e excludentes. Também foram 
selecionados outros textos significativos que apresentam características de uma literatura 
engajada que possibilita uma ampla reflexão para a desconstrução do racismo, preconceito e 
discriminação

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NELCI ROSILEY KRONBAUER
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O trabalho com a reescrita no curso de formação de docentes
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua
Palavras-chave: Reescrita, Responsividade: Formação de docentes
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Resumo: Tendo em vista a constatação de que os discentes do Curso de Formação de Docentes 
apresentam grandes dificuldades no processo de produção textual e relutância em considerar 
como eficaz o exercício da reescrita textual, por entendê-la como uma reanálise superficial para 
readequação de expressões linguísticas e como pretexto gramaticista, teve-se como objetivo 
geral deste trabalho possibilitar uma reflexão sobre o trabalho com a escrita no curso de 
Formação de Docentes, buscando-se discutir o conceito de responsividade bakhtiniano no 
desenvolvimento da escrita e os conceitos de reescrita como trabalho, ressaltando o papel do 
professor como mediador durante todo o processo de escrita. Os resultados da implementação do 
projeto mostraram a presença da reescrita como uma ação fundamental para a produção textual 
eficiente e a importância dessa base teórica para a formação de docentes.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NELCI ROSILEY KRONBAUER
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O trabalho com a reescrita no curso de formação de docentes
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua
Palavras-chave: Reescrita, Responsividade: Formação
Resumo: Tendo em vista a constatação de que os discentes do Curso de Formação de Docentes, 
futuros professores que ensinarão as práticas da escrita nas aulas de Língua Portuguesa nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, apresentam grandes dificuldades no processo de produção 
textual e certa relutância em considerar como eficaz o exercício da reescrita textual, por entendê-
la apenas como uma reanálise superficial para readequação de expressões linguísticas e como 
pretexto gramaticista no contexto escolar, tem-se como objetivo geral deste projeto possibilitar 
uma reflexão sobre o trabalho com a escrita no curso de Formação de Docentes, a fim de que 
possam desenvolver um trabalho que contemple todo o processo de escrita nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental. Dessa forma, busca-se, especificamente: a) discutir sobre o conceito de 
responsividade bakhtiniano, relacionando-o com o papel do professor no processo de escrita; b) 
discutir sobre os conceitos de escrita como trabalho, destacando a reescrita nesse processo; c) 
propor estratégias e alternativas metodológicas de trabalho com a escrita para discentes do curso 
de Formação de Docentes, destacando a importância do professor como mediador desse 
processo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NELI COUTO RIBEIRO
Orientador: Vera Maria Ramos Pinto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O Fabuloso Encantamento na Prática de Leitura, Escrita e Oralidade por meio das Fábulas
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Ensino da Língua Portuguesa, Gênero Fábula, Sequencia Didática
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica destina-se aos alunos do 6º ano do Ensino 
fundamental da Escola Estadual Francisco Inácio de Oliveira, município de Tomazina, visando 
sanar o crescente desinteresse dos alunos pela leitura, problema que vem se transformando em 
desmotivação nas atividades de interpretações e produções textuais, atividades que se 
interdependem. Neste quadro, surge a necessidade de formarmos alunos que, além de serem 
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capazes de produzir e entender enunciados, sejam também sujeitos ativos, que buscam sentido 
àquilo que lê, ampliando e aperfeiçoando suas possibilidades de comunicação e tenham domínio 
dos procedimentos adequados de expressão oral e escrita. De acordo com as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica da Língua Portuguesa (2008), a linguagem é vista como um 
fenômeno social, pois nasce da necessidade de interação entre os homens. A escolha do gênero 
"fábula" deve-se ao fato da mesma ser uma narrativa de fácil compreensão, com grande valor 
pedagógico, que permite a ampla discussão sobre questões morais e éticas, valores essenciais 
ao ser humano. Desta forma, a Sequência Didática apresentada neste projeto, se faz necessária 
para auxiliar os alunos a se apropriarem das práticas de linguagem que ainda não se apropriaram 
ou que ainda não conhecem, partindo do incentivo a leitura para levar os alunos a ampliação de 
sua criatividade, seguido da oralidade e da escrita A prática dessa proposta com fábulas está 
pautada nos estudos de Bakhtin(2003) acerca do trabalho com gêneros discursivos e na proposta 
de Sequência Didática de Dolz, Noverraz e Schenewly (2004).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NELI COUTO RIBEIRO
Orientador: Vera Maria Ramos Pinto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Fabuloso Encantamento na Prática de Leitura, Escrita e Oralidade por meio das Fábulas
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Ensino da Língua Portuguesa, Gênero Fábula, Sequencia Didática
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica destina-se aos alunos do 6º ano do Ensino 
fundamental da Escola Estadual Francisco Inácio de Oliveira, município de Tomazina, visando 
sanar o crescente desinteresse dos alunos pela leitura, problema que vem se transformando em 
desmotivação nas atividades de interpretações e produções textuais, atividades que se 
interdependem. Neste quadro, surge a necessidade de formarmos alunos que, além de serem 
capazes de produzir e entender enunciados, sejam também sujeitos ativos, que buscam sentido 
àquilo que lê, ampliando e aperfeiçoando suas possibilidades de comunicação e tenham domínio 
dos procedimentos adequados de expressão oral e escrita. De acordo com as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica da Língua Portuguesa (2008), a linguagem é vista como um 
fenômeno social, pois nasce da necessidade de interação entre os homens. A escolha do gênero 
"fábula" deve-se ao fato da mesma ser uma narrativa de fácil compreensão, com grande valor 
pedagógico, que permite a ampla discussão sobre questões morais e éticas, valores essenciais 
ao ser humano. Desta forma, a Sequência Didática apresentada neste projeto, se faz necessária 
para auxiliar os alunos a se apropriarem das práticas de linguagem que ainda não se apropriaram 
ou que ainda não conhecem, partindo do incentivo a leitura para levar os alunos a ampliação de 
sua criatividade, seguido da oralidade e da escrita A prática dessa proposta com fábulas está 
pautada nos estudos de Bakhtin(2003) acerca do trabalho com gêneros discursivos e na proposta 
de Sequência Didática de Dolz, Noverraz e Schenewly (2004).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEULI DA COSTA PASSOS
Orientador: Catia Toledo Mendonca - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Artigo
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Título: Todo Professor é Professor de Leitura
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura, professor, interdisciplinaridade, aluno-leitor, formação,
Resumo: Resumo do Projeto de Intervenção Pedagógica A leitura é uma habilidade cognitiva 
complexa sem a qual os alunos não conseguem acompanhar o andamento metodológico de todas 
as disciplinas. Ela é fundamental para todas as áreas do conhecimento, pré-requisito e um dos 
propósitos da escola. Desta maneira, a leitura se faz necessária para o progresso do aluno 
porque é inerente à aprendizagem. Sem esta competência, os alunos apresentam dificuldades em 
compreender os variados gêneros textuais e se aperfeiçoar nas diversas áreas do conhecimento. 
Formar o aluno-leitor é objetivo de toda a escola. Deste modo todos os professores são 
responsáveis por acompanhar e verificar este processo de compreensão textual realizado pelos 
alunos. Conforme esse pressuposto, é importante realizar um projeto que busque embasamento 
teórico acerca dos aspectos cognitivos da leitura e que analise as condições atuais de 
compreensão textual apresentadas pelos alunos. Para tal necessita-se traçar um perfil deste 
aluno que não lê, que tem dificuldades na compreensão textual, ou que simplesmente não tem 
interesse na leitura. Para realização deste projeto é preciso também, refletir sobre o papel do 
professor no processo da leitura e compreensão textual, bem como considerar os resultados 
positivos e negativos que dependem desta competência. A partir de então, torna-se possível 
colaborar para a reflexão e aperfeiçoamento das atividades relacionadas à leitura praticadas pelos 
professores dos sextos anos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEULI DA COSTA PASSOS
Orientador: Catia Toledo Mendonca - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Todo Professor é Professor de Leitura
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: leitura, interdisciplinaridade, formação, aluno-leitor
Resumo: O Caderno Pedagógico apresentado ao PDE - Programa de Desenvolvimento 
Educacional - será desenvolvido junto aos professores e alunos do 6º ano, do Colégio Estadual 
Prof.ª. Zilah dos Santos Batista, no município de Paranaguá/PR, e tem por objetivo analisar as 
atividades relacionadas à leitura e compreensão textuais realizadas pelos professores dos sextos 
anos, a fim de colaborar no processo ensino-aprendizagem. Para tanto, aplicação de 
questionários sobre o trabalho com a leitura permitirá retratar com fidelidade as práticas 
pedagógicas executadas pelos docentes. Pretende-se desenvolver propostas que busquem 
embasamento teórico acerca dos aspectos cognitivos da leitura e que analisem as condições 
atuais de compreensão textual apresentadas pelos alunos.Para tal, necessita-se refletir sobre o 
papel do professor neste processo. Como sugestão de embasamento teórico, os professores 
lerão o parecer das Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa e o Método Recepcional de 
Bordini e Aguiar, o letramento literário sugerido por Rildo Cosson e alguns fatores de 
compreensão da leitura segundo Koch e Elias. Tomando como ponto de partida que a leitura é 
pré-requisito para todas as áreas do conhecimento, serão apresentados métodos 
interdisciplinares de leitura que contribuam para o desenvolvimento do processo de ensino e de 
aprendizagem, conforme Kleiman e Moraes. Como proposta de atividade interdisciplinar, 
recomendar-se-á a leitura de alguns capítulos dos livros: "Emília no País da Gramática", "A 
Reforma da Natureza", "A Aritmética da Emília", "Viagem ao Céu", "Fábulas"do escritor Monteiro 
Lobato.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUSA MARIA FRIGO
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O Mundo Mágico dos Contos de Fadas
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: imaginação, encantamento, projeto, contos letramento
Resumo: Este artigo tem como objetivo a apresentação dos resultados da implementação do 
Projeto "O mundo mágico do conto de fadas", cuja Sequência Didática se propõe a trabalhar com 
a leitura dos contos de fadas com alunos será do 8º Ano A do Ensino Fundamental, no Colégio 
Estadual Marechal Floriano Peixoto- Ensino Fundamental e Médio, para minimizar a grande 
dificuldade em leitura, interpretação e escrita, pretendendo desenvolver a competência interativa, 
obedecendo aos moldes da pesquisa-ação, em função do desinteresse dos alunos no que se 
refere à leitura e a dificuldade de interpretar o que está implícito no texto. A leitura é valiosa, mas 
para adquirir conhecimentos sobre o mundo globalizado, percebe-se que a maioria dos nossos 
alunos não tem acesso a ela. O objetivo principal foi explorar técnicas diferenciadas para o ensino 
da leitura por meio do Gênero contos de fadas. Para a realização dos trabalhos, foram 
desenvolvidas diversas atividades voltadas à leitura, compreensão e produções textuais, 
contemplando a proposta das DCEs em relação às práticas de leitura, oralidade e escrita. A 
importância maior esteve no prazer que os contos de fadas despertaram, diversificando o 
vocabulário e promovendo um pensamento crítico e reflexivo, facilitando o contato com diferentes 
teorias, ideias e variados discursos que permeiam a sociedade. Portanto, as atividades de 
incentivo à leitura são fundamentais para a formação de leitores críticos, capazes de se 
expressar, compreender e transformar a realidade em que estão inseridos, subsidiando sua 
inserção na sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUSA MARIA FRIGO
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Mundo Mágico dos Contos de Fadas
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura por meio do Gênero Contos de Fadas
Palavras-chave: imaginação, emoções, encantamento,magia, letramento
Resumo: Considerando que a leitura é condição essencial para que o aluno possa compreender 
o mundo, os outros, suas próprias experiências e para que possa inserir-se no mundo da escrita é 
que escolhi trabalhar com o Gênero Contos de Fadas, acredidanto que o emsmo venha despertar 
no aluno o interesse pela leitura por meio dos contos, pois o mesmo pode ser um trajeto mais 
agradável, onde traz momentos de construção do imaginário, dsecobrindo um mundo além do 
real, e assim facilitar o seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUSA SAVARIS
Orientador: Elizabeth Labes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Leitura na perspectiva discursiva de propaganda social no ensino fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Discurso, Propaganda de cunho social, Formação do leitor
Resumo: Apresentamos nesse artigo a análise e os resultados da implementação das atividades 
do ensino e aprendizagem da leitura na perspectiva discursiva realizadas como parte das 
atividades do PDE. Elegemos o gênero propaganda de cunho social como objeto de trabalho e a 
temática da gravidez na adolescência, devido ao alto índice de jovens, na faixa etária dos 14 a 20 
anos, que estão grávidas no município de Peabiru. Os alunos que participaram desse projeto 
estudam no 9º ano do ensino fundamental no colégio Olavo Bilac do período matutino. 
Objetivando apresentar uma nova proposta de leitura para os estudantes, elaboramos atividades 
baseadas na perspectiva discursiva de leitura que a considera enquanto processo que leva em 
conta as condições de produção dos sentidos, a historicidade. O resultado desse trabalho nos 
mostra como o ensino e a aprendizagem da leitura, na perspectiva discursiva, é capaz de fazer 
com que nossos alunos aprendam a realizar atividades de compreensão com a possibilidade de 
se constituírem como sujeitos da sua própria leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUSA SAVARIS
Orientador: Elizabeth Labes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura na perspectiva discursiva de propaganda social no ensino fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura Discursiva, Ensino, Propaganda Social
Resumo: A produção dessa unidade didática visa melhorar a capacidade leitora de nossos alunos 
do ensino fundamental, objetivando que os estudantes compreendam melhor o funcionamento da 
língua, e as relações estabelecidas pela linguagem em diferentes contextos. Nossa proposta 
contempla atividades de leitura na perspectiva discursiva que é uma corrente de estudos que tem 
como objeto de análise o discurso, isto é, os "efeitos de sentido" gerados entre interlocutores e 
materializados em textos diversos. Esse projeto considera a leitura como prática social e tem por 
objeto de estudo o gênero discursivo propaganda de cunho social. Pretendemos levar o aluno a 
perceber que não há apenas uma forma de leitura, mas sim uma multiplicidade de formas de fazê-
las. Temos, ainda, por objetivo promover por meio da leitura, a conscientização dos jovens sobre 
a temática "gravidez na adolescência". Acreditamos que o estudo da propaganda de cunho social 
possa contribuir para, mesmo que, minimamente, melhorar a compreensão dos alunos sobre o 
funcionamento da língua na nossa sociedade. O estudo desse gênero nos proporciona um rico 
material para análise, já que utiliza de diferentes formas de linguagens (verbal e não verbal). Este 
projeto de intervenção será aplicado com os alunos do 9º ano do ensino fundamental do Colégio 
Estadual Olavo Bilac E.F.M.N., de Peabiru - PR. As atividades serão desenvolvidas visando a 
ampliar as práticas de leitura e a compreensão de propagandas de cunho social.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUZA MARIA BERTUSSO
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Leitura e Dramatização de Obras Literárias no Ensino Médio: Passagens Para a Leitura 
Literária.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, compreensão, dramatização,
Resumo: Sabe-se que a leitura é importante formadora de cidadãos críticos, atuantes, capazes 
de manifestar-se na sociedade em que vivem, por isso a necessidade de oportunizar aos alunos o 
acesso a uma variedade de gêneros literários,visando ao desenvolvimento e gosto pela leitura de 
literatura. Observa-se, um distanciamento cada vez maior, dos alunos em relação aos livros, 
principalmente no Ensino Médio. Acredita-se que, com o fácil acesso à tecnologia, substituiu-se a 
leitura de livros (impressos) e textos por imagens, por exemplo,filmes. Nesse sentido, o teatro é 
uma proposta que figura como um recurso pedagógico eficiente, que desperta no aluno o gosto 
pela leitura e o leva a se tornar um leitor competente e crítico. Por meio dele é possível perceber 
que a leitura literária aliada à dramatização do que se leu, é fonte de magia, imaginação e 
principalmente, de conhecimento. É preciso reconhecer que os textos teatralizados contribuem 
para o processo ensino/aprendizagem e ampliação dos conhecimentos, pois para dramatizar o 
aluno precisa entender o que leu,saber reproduzir oralmente aquilo que foi 
compreendido,apresentar expressões corporais condizentes com os personagens e com os 
conteúdos a serem representados, além de conhecer o contexto cultural da produção da obra. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUZA MARIA BERTUSSO
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e dramatização de obras literárias no Ensino Médio: passagens para a leitura 
literária
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Compreensão, Dramatização
Resumo: Pretende-se, nesta produção didático-pedagógica, apresentar uma reflexão e discussão 
sobre o ato de ler que é imprescindível no contexto atual. Sabe-se que a leitura é importante 
formadora de cidadãos críticos, atuantes, capazes de manifestar-se na sociedade em que vivem, 
por isso a necessidade de oportunizar aos alunos uma variedade de gêneros literários visando ao 
desenvolvimento do gosto pela leitura literária. Observa-se, também, um distanciamento cada vez 
maior dos nossos alunos em relação aos livros, principalmente no Ensino Médio. Torna-se 
evidente que devido ao fácil acesso à tecnologia, substituiu-se a leitura de livros e textos por 
imagens (filmes),considerados releituras das obras originais. Nesse sentido, aliar o Teatro às 
obras literárias estudadas é uma forma de desenvolver a criatividade, privilegiando a interação 
social, promovendo o desenvolvimento da imaginação e o uso da linguagem, bem como 
reconhecer que os textos teatrais trazem uma enorme contribuição para o processo 
ensino/aprendizagem, pois para dramatizar o aluno precisa entender o que leu além de ser uma 
forma prazerosa de interiorização da leitura extrapolando os limites da sala de aula.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUZA MARIA MELCHIOTTI GONCALVES
Orientador: Luizete Guimaraes Barros - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Leitura e interpretação de contos maravilhosos: da sensibilidade à crítica
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Leitura, Gênero Textual, Contos Maravilhos
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo proporcionar a prática da leitura crítica de 
contos maravilhosos, a partir de uma experiência desenvolvida em sala de aula, em uma turma de 
9° ano do ensino fundamental, tendo como análise e recepção os contos maravilhosos de 
tradição oral e, sucessivamente, os contos recontados pelo autor contemporâneo Pedro Bandeira, 
como: O fantástico mistério de Feiurinha (2009), Rosaflor e a Moura Torta (2010), O Gato de 
Botas (2012), Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau (2012). A relevância desse trabalho está 
voltada para uma leitura que venha contribuir teórica e metodologicamente para uma ampliação 
nos conhecimentos relacionados ao ensino de literatura no contexto da sala de aula. Este trabalho 
está embasado, teoricamente, em reflexões sobre o Gênero Textual Conto Maravilhoso e na 
Leitura da Literatura, pautadas, especialmente, em COELHO (1991,2000), KHÉDE (1986), 
LAJOLO (2005) e ZILBERMAN(1991). Com esse trabalho foi possível perceber e constatar no 
comportamento dos alunos uma maior receptividade e interesse pelas obras do gênero literário 
em questão - conto maravilhoso.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUZA MARIA MELCHIOTTI GONCALVES
Orientador: Luizete Guimaraes Barros - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e interpretação de contos maravilhosos: da sensibilidade à crítica
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Leitura, Gênero Textual, contos maravilhosos
Resumo: Está produção didática tem o objetivo de proporcionar a prática da leitura crítica de 
contos maravilhosos. A relevância desse trabalho está voltada para uma leitura que venha 
contribuir teórica e metodologicamente para uma ampliação nos conhecimentos relacionados ao 
ensino da literatura no contexto da sala de aula. A análise das leituras dar-se-á a partir do gênero 
textual contos maravilhosos pelo fato de que as narrativas de tradição oral continuam encantando 
crianças e adultos, principalmente, por evidenciarem processos psíquicos e conflitos que 
independem do tempo para existirem. Desse modo, buscamos com este trabalho formar leitores 
autônomos para ir além do processo inicial de decodificação das palavras, e formar pessoas 
interessadas em literatura e também que sejam capazes de ler de maneira a atribuir sentidos aos 
mais diferentes gêneros textuais. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEY ALMANZA DE LOS SANTOS
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo
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Título: Tecnologia e suas linguagens no ensino da Língua Portuguesa
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura/Escrita, Aprendência Tecnológica, Ambiente Escolar, projeto PDE
Resumo: Este artigo apresenta algumas reflexões em relação à questão da presença da 
tecnologia de comunicação digital (TCD), tanto no seu emprego escolar, como no que diz respeito 
ao cotidiano de sua vida em comunidade, haja vista que a prática cotidiana prova que neste 
ambiente tem-se uma grande defasagem no que se refere atualização e agilidade na internet por 
parte dos professores. Este artigo reflete o resultado de um trabalho com ferramentas disponíveis 
na internet, e empregadas como fonte de leitura e de informação. As propostas dentro do Plano 
de Desenvolvimento Educacional do Paraná, PDE, foram aplicadas nas séries do 9º ano do 
período matutino e 9º ano noturno, para obtermos uma verificação diferenciada de períodos de 
estudos e recepção do projeto, no referente à questão do uso da tecnologia, e das novas 
estratégias de ensino, novas metodologias e uma nova concepção de como ensinar no século 
XXI, com a presença da TCD. Nesse sentido vale relatar o contexto interferente com os recursos 
tecnológicos disponíveis nas escolas para o uso mais eficaz e criativo nas telas do computador, 
celular, tablet, dentro do ciberespaço e das atividades digitais de aprendência, voltadas a qualquer 
conteúdo ou conhecimento, atividades de leitura presente em diferentes dispositivos, sites e 
plataformas que circulam nos meios midiáticos e em diversos contextos de uso. Ao final de nosso 
projeto percebemos que os alunos dominaram com desempenho os recursos e programas e 
dispositivos digitais, de modo a desenvolveram atividades criativas e de fácil aplicabilidade nas 
redes sociais

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEY ALMANZA DE LOS SANTOS
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Tecnologias e suas linguagens no ensino da lingua portuguesa.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de lingua portuguesa
Palavras-chave: Hipertexto, leitura escrita, intenção-intervenção e intertextualidade
Resumo: Leitura, escrita importantes para o processo ensino-aprendizagem e formação cidadã, 
buscamos despertar o gosto por ambas, utilizando ensino que envolvam a presença da 
tecnologia, comunicação digital (TCD). Objetivamos, tornando capazes de interferir, transformar a 
realidade desigual que vivem, em um mundo mais humano. Nos pautamos em autores que nos 
levam a inferir uma vez que a tecnologia faz parte de seu mundo cotidiano, presente nas mídias 
de convergência é o caso dos celulares no estilo "smart fone". Usaremos recursos tecnológicos, 
dispositivos digitais promovendo aprendizagem diferenciadas, atrativas, significativas, no 
laboratório de informática. Vídeos, sites, simulações e músicas, para que os alunos possam 
formular e apresentar sua interpretação dos diversos temas trabalhados; dramatização, produção 
de textos em grupo; desenvolvimento de Hqs, empregando a linguagem icônica dos desenhos. 
Mostra jogralizada; declamação de poema; confecção e montagem, exposição em forma de mural 
postada em uma página de rede social para esta finalidade; roda de leitura nas modalidades oral 
e silenciosa. Utilizaremos, vários gêneros textuais. Espírito de participação em grupo fortalecendo 
os laços de cooperação, interação e interatividade, e atividades individuais para que os alunos 
assumam o protagonismo nas propostas de modo que se tornem cidadãos criativos e críticos, que 
compreendam e interpretem as informações que se encontram na internet, discernindo-as e 
transformando-as em conhecimentos novos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NILSELENE REGINA CAVALHERI CARESIA
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Fábula: um desafio para despertar leitores
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Estratégias de Leitura, Fábula
Resumo: A leitura é o instrumento que norteia o aprendizado da escrita e exerce o papel de 
estimular a sensibilidade, a afetividade e a apropriação de conhecimentos para a vida cognitiva, 
social e humana. Partindo dessa constatação nosso artigo tem por objetivo principal propiciar aos 
professores um conjunto de atividades metodológicas que, somado ao material já existente na 
escola e ao conhecimento acumulado por suas experiências de trabalho, possa contribuir para 
elevar os índices de efetivo aprendizado dos alunos. Este conjunto de atividades foi organizado 
em torno do gênero textual fábula, obedecendo ao esquema descrito por Dolz et al. (2004), 
visando a colocar em prática as estratégias descritas por Solé (1998). Nessa perspectiva, 
pensamos em melhorar as atividades de estímulo de leitura, facilitando as práticas leitoras no 
ambiente escolar. Para tanto, apresentamos uma produção didático-pedagógica em que, 
inicialmente, foram utilizadas várias fábulas de autores diferentes, a fim de que os alunos 
apreendam as diferenças e/ou as semelhanças entre elas. Em seguida, direcionamos o trabalho 
para fábulas de Esopo, de La Fontaine e de Monteiro Lobato. Nesse sentido, o uso das 
estratégias de leitura de Solé(1998) visaram a uma distribuição da temática e a uma melhor 
compreensão do conteúdo abordado, além de aprimorar a competência do aluno na leitura, na 
fala e na escrita. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NILSELENE REGINA CAVALHERI CARESIA
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Fábula: Um desafio para despertar leitores
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Educação, Língua Portuguesa, Orientações Pedagógicas, Estratégias de 
Leitura, Leitor Proficiente,
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem por objetivo principal propiciar aos professores 
um conjunto de atividades metodológicas que, somado ao material já existente na escola e ao 
conhecimento acumulado por suas experiências de trabalho, possa contribuir para elevar os 
índices de efetivo aprendizado dos alunos. Este conjunto de atividades foi organizado em torno do 
gênero textual fábula, obedecendo ao esquema descrito por Dolz et al. (2004), visando colocar 
em prática as estratégias descritas por Solé (1998). Nesta, produção didático-pedagógica serão 
propostos oito encontros de quatro horas semanais para a realização do trabalho, visando uma 
distribuição da temática e melhor compreensão do conteúdo abordado. E também aprimorar a 
competência do aluno na leitura, na fala e na escrita. A sala de aula é também um espaço 
privilegiado para o debate de inúmeras outras questões relacionadas ao desenvolvimento 
intelectual do educando e à ampliação de sua visão de mundo. Neste sentido, procuramos dar 
embasamento desenvolvendo e aprimorando sua prática social, tendo em vista o seu papel como 
cidadão numa sociedade em constantes transformações. A leitura é o instrumento que norteia o 
aprendizado da escrita e exerce o papel de estimular a sensibilidade, a afetividade e a 
apropriação de conhecimentos para sua vida cognitiva, social e humana. Nessa perspectiva, 
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pensa-se em melhorar as atividades de estímulo de leitura, facilitando as práticas leitoras no 
ambiente escolar. Para tanto, pretende-se realizar trabalhos com o gênero Fábula, favorecendo o 
desenvolvimento de atividades que enfoquem o incentivo à leitura e à aprendizagem. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NILVA APARECIDA DEMATE ZOLANDEK
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Um olhar sobre o sertanejo no conflito de Canudos.
Tema: A Literatuera e o Discurso enquanto Função Social
Palavras-chave: Literatura-Leitura-Educação de Campo-Contexto-Autor-Leitor
Resumo: A pesquisa analisou a obra "Os Sertões", focando principalmente "O Homem" e "A 
Luta"; de forma que o centro desse estudo deu-se no sentido de compreender o sertanejo do 
conflito de Canudos, como se deu a luta e os direitos pelo território. Partindo dessa ideia, o 
trabalho com a Literatura deve se dar de maneira engajada com a realidade vigente. Pela estética 
da recepção de Jauss, a Literatura deve ser centrada no leitor. Assumindo assim um caráter 
social. O aluno deve perceber o momento da obra e a relação que tem com sua vida social, 
religiosa e cultural: autor - obra - leitor, devem estar em sintonia. Todo o estudo se deu 
relacionado ao contexto social do aluno e da obra; e também de forma intertextual, ou seja, outras 
obras foram paralelamente estudadas e analisadas, de modo que pudesse haver um diálogo e um 
maior alcance de interpretação e entendimento sobre a obra central: "Os Sertões" de Euclides da 
Cunha. O fato de a obra principal deste estudo ser de leitura densa, mais ainda para um leitor de 
Ensino Médio, fez com que optássemos por trabalhar sempre alternando estratégias 
diversificadas e leitura. Assim provocaríamos, no estudante leitor, um maior interesse por 
conhecer e ler um livro, que ao longo dos tempos, vem sendo considerado de difícil compreensão. 
Outros sim, ao mesmo tempo, despertaríamos a curiosidade para a leitura de obras afins.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NILVA APARECIDA DEMATE ZOLANDEK
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Um olhar sobre o Sertanejo no Conflito de Canudos.
Tema: Linguagem Literatura e Discurso enquanto função social
Palavras-chave: Os sertões, educação do campo, sociedade, literatura
Resumo: A pesquisa analisará a obra "Os Sertões", focando principalmente "O Homem" e "A 
Luta", de forma que o centro desse estudo dar-se-á no sentido de compreender aquele sertanejo 
do conflito de Canudos: como se deu a luta? Uma das primeiras por questões de direitos e 
territórios. Como era e quais eram as características daquele espaço físico e daquele homem do 
sertão da Bahia? Qual a relação daquela batalha no seu momento histórico com o cunho social do 
aluno de assentamento, hoje? Seguir-se-á a linha de pesquisa "A estética da recepção de: Hans 
Robert Jauss. Mostrar-se-á aquele sertanejo no afã de trazer à tona a questão dos conflitos e 
lutas hoje, visto que o presente trabalho será aplicado em uma escola de campo. Nesse sentido 
atender-se-á o horizonte de expectativa do aluno, despertando maior interesse por conhecer a 
obra e ampliando suas possibilidades de leitura. O aluno de escola de campo de um modo geral 
tem baixa autoestima, falta-lhe a noção de pertencimento e identidade. Muitas vezes, não se 
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sente parte da comunidade, questões como: igreja, escola, eventos culturais, vizinhança; não lhe 
fazem sentido. A comunidade urbana é uma utopia em sua vida. A escola por sua vez, tem o papel 
de suscitar, no estudante, o interesse por sua própria cultura. Partindo dessa ideia, o trabalho com 
a Literatura deve se dar de maneira engajada com a realidade vigente. Pela estética da recepção 
de Jauss, a Literatura deve ser centrada no leitor. Assumindo assim um caráter social. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NIRCEU VIDAL DOS SANTOS
Orientador: CELCIANE ALVES VASCONCELOS - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A Plataforma Moodle como Ferramenta Pedagógica de Apoio ao Professor no Ensino de 
Língua Portuguesa
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Tecnologia Educacional,Ambiente Virtual de Aprendizagem,Plataforma Moodle
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar o resultado do projeto de implementação 
pedagógica na escola, bem como relatar os resultados obtidos durante a aplicação do material 
didático pedagógico, o qual foi implementado no Colégio Estadual Idália Rocha, com professores 
e funcionários, com intuito de debater e refletir sobre o uso das tecnologias em sala de aula, 
sobretudo do ambiente virtual Moodle. O desenvolvimento das ações se deu através de encontros 
presenciais, nos quais os cursistas puderam conhecer as ferramentas e os recursos existentes na 
plataforma. Além disso, também houve a parte à distância, através da qual tiveram a oportunidade 
de aplicar o conteúdo aprendido na prática com seus alunos, em suas respectivas escolas. Os 
resultados obtidos com essa implementação apontaram para a importância e a necessidade de se 
ter um ambiente virtual onde o professor possa administrá-lo de acordo com as suas 
necessidades. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NIRCEU VIDAL DOS SANTOS
Orientador: CELCIANE ALVES VASCONCELOS - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Plataforma Moodle como Ferramenta Pedagógica de Apoio ao Professor no Ensino de 
Língua Portuguesa
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Tecnologia Educacional,Ambiente Virtual de Aprendizagem,Plataforma Moodle
Resumo: Este material didático tem como objetivo proporcionar ao professor da Rede Estadual 
de Ensino um curso do qual ele possa se apropriar técnica e pedagogicamente das ferramentas 
disponíveis na plataforma Moodle para utilizá-las como apoio presencial e a distância em suas 
aulas. O material fornece instruções e orientações sobre como acontecerá cada um dos 4 
encontros presenciais do curso, bem como os procedimentos para as atividades da parte a 
distância. Ao final do curso, que terá 32 horas distribuídas em 16 presenciais e mais 16 a 
distância, espera-se que o professor seja capaz de utilizar as ferramentas disponíveis no Moodle, 
tais como: Fórum, Diário e Questionário, de maneira a contribuir para a sua prática pedagógica 
junto aos alunos em suas aulas.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NOELI CIVIDINI
Orientador: Isabel Cristina Cordeiro - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A CRÔNICA COMO PRÁTICA DE LEITURA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Crônica, Poema, Estratégias de leitura
Resumo: O presente trabalho é resultado das reflexões realizadas, a princípio, na escola, e 
depois com os encontros realizados pelo Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, 
sobre as dificuldades de leitura e interpretação de texto, que é uma das maiores preocupações 
dos profissionais que atuam no ensino da Língua Portuguesa. São dificuldades que, de acordo 
com análise dos resultados dos programas de avaliação do ensino no país, demonstram que os 
alunos não conseguem localizar informações implícitas e não são capazes de fazer comparações, 
estabelecer conexões ou interpretar textos. Assim, partiu-se da noção bakhtiniana de gênero 
discursivo e do princípio de que é preciso desenvolver mecanismos que proporcionem aos alunos 
situações de leitura em que eles possam utilizar estratégias de leitura e a ativar seus 
conhecimentos prévios para a construção de sentidos do texto. Procurou-se elaborar um trabalho 
pedagógico com atividades interessantes, utilizando textos com temas ligados à vida cotidiana, 
com uma linguagem subjetiva e pessoal, objetivando desenvolver a capacidade de leitura crítica 
necessária para a formação de leitores competentes e maduros. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NOELI CIVIDINI
Orientador: Isabel Cristina Cordeiro - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CRÔNICA COMO PRÁTICA DE LEITURA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Crônica, poema, estratégias de leitura
Resumo: Considerando que a leitura é uma das maiores preocupações no ensino de Língua 
Portuguesa, desenvolvemos um trabalho pedagógico que proporcione aos alunos situações de 
leitura em que eles possam utilizar estratégias de leitura e a ativação de seus conhecimentos 
prévios para a construção de sentidos do texto. Partindo da noção bakhtiniana de gênero 
discursivo, apresentamos atividades com o gênero textual crônica buscando as relações 
intertextuais com o gênero poema, uma vez que o texto literário pressupõe um leitor maduro e 
crítico. Por se tratar de textos com temas ligados à vida cotidiana, com uma linguagem subjetiva e 
pessoal, eles proporcionam um diálogo com o leitor, valorizando a interação. Esse projeto tem 
como objetivo desenvolver a capacidade de leitura crítica necessária para a formação de leitores 
competentes e maduros. Será aplicado em uma turma do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio 
Estadual Abraham Lincoln- Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Kaloré- PR.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ODETE KULKA FOLDA
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O Blog, a Crônica e o Artigo de Opinião: Do mundo crítico para a criticidade
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Tecnologia, Crônica,Artigo de Opinião, Criticidade
Resumo: O presente Artigo relata a Implementação das atividades da Unidade Didática, as quais 
foram desenvolvidas em uma turma de nono ano do Colégio Estadual Rui Barbosa-Ensino 
Fundamental e Médio, tendo por objetivo desenvolver a criticidade dos alunos por meio do estudo 
de Crônicas e Artigos de opinião tendo como ferramenta o uso do Blog.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ODETE KULKA FOLDA
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: OBlog, a Crônica e o Artigo de Opinião: Do mundo crítico para a criticidade
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Tecnologia,Crônica,Artigo de Opinião,Criticidade
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica contribuirá para que pelo recurso da 
intertextualidade-relação entre a crônica e o artigo de opinião-utilizando-nos da ferramenta Blog, 
possamos aprimorar os conhecimentos na disciplina de Língua Portuguesa e contribuir para o 
desenvolvimento da criticidade dos alunos e para um melhor desempenho escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ODETE MARIA BARBOSA DOS SANTOS
Orientador: Roberlei Alves Bertucci - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O ensino e aprendizagem da leitura: A descoberta do mundo a partir do gênero biografia.
Tema: O Ensino e aprendizagem da leitura.
Palavras-chave: Leitura, Biografia, Produção textual
Resumo: O presente artigo relata uma pesquisa voltada ao ensino da disciplina de língua 
portuguesa, realizada em uma escola estadual localizada no município de São José dos Pinhais, 
Paraná. O estudo teve por objetivo investigar se o trabalho de produção de textos a partir do 
gênero biografia como estratégia, pode melhorar a leitura, compreensão e a escrita de outros 
textos. O trabalho fundamentou-se na teoria da enunciação e dos gêneros discursivos (Bakhtin, 
1979) e dos gêneros textuais (Bronckart, 2003), que busca compreender o texto, sua situação de 
produção, função social, gênero e as marcas linguísticas que o constitui como meio facilitador no 
aperfeiçoamento da leitura e da escrita, assim como definições e conceitos que sustentam a 
importância dos gêneros textuais na formação do indivíduo como leitor. Os resultados 
apresentados por meio de avaliações contínuas mostraram que é possível promover o 
desenvolvimento produtivo da língua e suas diferentes habilidades linguísticas, bem como criar 
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estratégias que despertem o interesse dos alunos pela leitura por meio de gêneros textuais 
biográficos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ODETE MARIA BARBOSA DOS SANTOS
Orientador: Roberlei Alves Bertucci - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ensino e aprendizagem da leitura: A descoberta do mundo a partir do gênero biografia
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Biografia, Produção
Resumo: A presente unidade tem como finalidade socializar com professores e desenvolver com 
os alunos do Colégio Estadual Elza Scherner Moro, o processo de ensino aprendizagem através 
da leitura e da produção de textos a partir do gênero biografia, de maneira que possa contribuir 
para o desenvolvimento da leitura e da escrita, levando os a compreender a integralidade e 
interdependência entre os textos, a contextualização entre os gêneros a partir de um fato 
discutido, bem como identificar as estruturas linguísticas comuns ao gênero biografia nos textos 
apresentados, baseando na reflexão e na análise crítica da produção de autobiografias, de 
biografia de pessoas do convívio dos educandos e de pessoas que foram homenageadas com 
nomes de ruas por seu exemplo de cidadania e amor ao próximo, de forma que os alunos 
conheçam mais sobre as pessoas que fazem parte do seu cotidiano, respeitem a cultura do outro, 
valorizem suas raízes e se reconheçam como sujeitos ativos que fazem história. E por fim, 
demonstrar que é possível promover o desenvolvimento produtivo da língua e suas diferentes 
habilidades linguísticas, bem como criar estratégias que despertem a motivação e o interesse dos 
alunos pela leitura por meio de gêneros textuais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: OLGA KIRYLKO
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A canção como recurso mediador para o ensino-aprendizagem da leitura e suas 
interações sociais
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: leitura, canção, interpretação, multiletramento
Resumo: Neste artigo apresentamos uma proposta de análise linguístico-discursiva, leitura e 
interpretação da canção em sala de aula. Dentro da perspectiva da Análise do Discurso francesa, 
ao dialogar com a linguística textual, trazemos o gênero canção, observando seus aspectos 
textuais e musicais na tentativa de compreender os sentidos produzidos nesta relação intrínseca 
(texto e melodia). Em termos teóricos metodológicos, o trabalho foi embasado em Mikhail Bakhtin, 
fundamentalmente, ao princípio desse autor que propõe em seu percurso teórico que "cada 
gênero do discurso, em cada campo da comunicação discursiva, tem a sua concepção de 
destinatário que o determina como gênero" (BAKHTIN, 2011, p.301). Na segunda parte, 
apresentamos o nosso corpus, canções pertencentes a alguns estilos musicais (MPB) com suas 
respectivas análises; as contribuições teórico-analíticas nos dão o suporte necessário para 
compreendermos e investigarmos possibilidades de interpretação deste objeto que, para nós, é 
uma fonte inesgotável de estudo. Para concluir, fazemos as considerações finais observando 
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como se dá a aplicabilidade deste estudo com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a 
necessidade dele para o desenvolvimento e crescimento cultural, intelectual e artístico dos 
educandos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: OLGA KIRYLKO
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A canção como recurso mediador para o ensino-aprendizagem da leitura e suas 
interações sociais.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura, canções, letramento, transformação
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem por objetivo estimular o hábito de leitura 
significativa, proporcionando situações diversificadas por meio de canções. Através da leitura é 
permitido o contato com todo o mundo, ampliando horizontes, desenvolvendo a compreensão e a 
comunicação. A necessidade de propiciar a prática de leitura no ambiente escolar é indispensável 
para o ser humano, pois prepara para a formação de indivíduos mais críticos e aptos para o 
mundo contemporâneo. Por fim, esta unidade didática incentiva a leitura por meio de canções e 
vídeos do Youtube como um diálogo entre a realidade e a história, entre o imaginário e o real e 
como recurso mediador do ensino-aprendizagem, que permite uma visão mais madura, sensível e 
transformadora, trazendo bem perto o universo mágico entre a época de produção para a 
realidade, estabelecendo relações entre conteúdos para que o conhecimento de mundo seja 
aprimorado de acordo com o conhecimento científico.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PATRICIA DOS SANTOS MUGNAINI
Orientador: ROSINEY APARECIDA LOPES DO VALE - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: O uso de tecnologias computacionais na sala de aula e a WebQuest como recurso 
colaborativo na prática pedagógica do docente de Língua Portuguesa
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: WebQuest, Tecnologias na educação, Prática pedagógica
Resumo: As tecnologias educacionais têm sido abordadas em um número crescente de 
pesquisas e gerado discussões importantes sobre o uso do computador ligado à internet, na 
prática docente, e as diferentes formas de seu uso para a criação de um ambiente mais criativo 
de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, a inserção da metodologia WebQuest tem sido 
apontada como um recurso colaborativo que favorece a interação e o processo de ensino, na 
escola. Como forma de se unir a essa discussão, este artigo apresenta os resultados de um 
trabalho desenvolvido junto a um grupo composto por três professores de Língua Portuguesa, 
pertencentes ao quadro funcional do Colégio Estadual Maria Dalila Pinto, na cidade de Santo 
Antônio da Platina, estado do Paraná, no qual se aproveitou os recursos computacionais 
disponíveis no referido colégio. Trata-se de uma pesquisa-ação, de tendência qualitativa com 
investigação diagnóstica, na qual se buscou, por meio da aplicação de questionários, entrevistas 
e oficinas, verificar a utilização que esses professores fazem das tecnologias computacionais na 
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sua prática docente, bem como fornecer subsídios teóricos e tecnológicos sobre o uso específico 
da WebQuest como uma forma colaborativa, dinâmica e eficaz no processo de ensino e 
aprendizagem. Os resultados deste trabalho, reforçaram a WebQuest como uma estratégia 
didática eficaz para introduzir alunos e professores no uso educativo do computador/internet, 
estimulando atitudes investigativas, a cooperação e o pensamento crítico. Ratificou-se a 
precariedade dos computadores ofertados, a falta de atendimento técnico especializado nos 
laboratórios de informática e, também, que um dos grandes desafios da educação, ainda, está na 
formação do professor. Neste caso, portanto, destaca-se a necessidade de, além de suprir as 
necessidades materiais e de mão de obra técnica especializada, investir, urgentemente, em 
políticas públicas educacionais voltadas para a formação continuada de professores, para que 
esses profissionais possam adquirir conhecimentos tecnológicos e metodologias que 
transcendam o uso do quadro negro e, por conseguinte, ampliem as formas de ensino na sala de 
aula. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PATRICIA DOS SANTOS MUGNAINI
Orientador: ROSINEY APARECIDA LOPES DO VALE - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso de tecnologias computacionais na sala de aula e o WebQuest como recurso 
colaborativo na prática pedagógica do docente de Língua Portuguesa
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: WebQuest, Tecnologias na educação, Prática pedagógica
Resumo: O presente projeto tem por objetivo contribuir para a criação de um ambiente mais 
criativo de ensino e aprendizagem, por meio da inserção do uso do WebQuest como recurso 
educacional para a prática pedagógica dos docentes de Língua Portuguesa, aproveitando os 
recursos computacionais disponíveis na escola pública paranaense. Trata-se de uma pesquisa-
ação, de tendência qualitativa com investigação diagnóstica, onde se buscará, através da 
aplicação de questionários, entrevistas e oficinas com os professores, analisar e refletir sobre a 
utilização dos recursos tecnológicos pelos docentes de Língua Portuguesa em sua prática 
pedagógica, e apresentar a Webquest como recurso colaborativo e instrumento de aprendizagem. 
Por ser uma metodologia que utiliza a Internet para a construção de conhecimento, a WQ tem 
demonstrado ser uma estratégia didática efetiva para introduzir alunos e professores no uso 
educativo do computador/internet, estimulando atitudes investigativas, a cooperação e o 
pensamento crítico. Além de possibilitar ao professor a realização da sua mediação didático-
pedagógica, com vistas ao desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos e ao 
enriquecimento de sua prática docente. Através da WQ, o aluno tem maiores possibilidades de 
construir o seu próprio conhecimento, formando-se como sujeito ativo, com mais habilidade para 
compartilhar ideias, posicionamentos e fontes de informação, atendendo, assim, ao que é 
preconizado nos documentos oficiais que norteiam a educação escolar e que se configuram como 
desafios da Educação Básica Pública na atualidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PATRICIA ROMANA DALLASTRA
Orientador: Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo
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Título: Leitura Literária na Sala de Apoio à Aprendizagem: Um ambiente de construção do 
conhecimento, bem como espaço de socialização e humanização
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura literária, Estratégias de leitura, Educando, Conhecimento, Humanização
Resumo: O presente artigo intitulado: "Sala de Apoio à Aprendizagem: Um ambiente de 
construção do conhecimento, bem como espaço de socialização e humanização" teve como foco 
de estudo proporcionar atividades que levassem o aluno das Salas de Apoio à Aprendizagem ao 
letramento literário, por meio de estratégias de leitura que possibilitassem a formação integral do 
educando. Para isso foi utilizado como referencial teórico a literatura de Rildo Cosson (2014), pilar 
de todo o trabalho, bem como alguns apontamentos sobre Leitura e letramento das autoras Isabel 
Solé (2009); Magda Soares (2012) e Stella Maris Bortoni-Ricardo et alii (2012). Este trabalho se 
desenvolveu no "Colégio Estadual Olavo Bilac, Ensino Fundamental, Médio e Normal", situado no 
município de Cantagalo, Paraná. O sujeito dessa pesquisa foi essencialmente o "educando" que 
frequenta as Salas de Apoio de Aprendizagem desta Instituição de Ensino

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PATRICIA ROMANA DALLASTRA
Orientador: Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura Literária na Sala de Apoio à Aprendizagem: Um ambiente de construção do 
conhecimento, bem como espaço de socialização e humanização
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Letramento Literário, Estratégia de Ensino, Socialização, Humanização
Resumo: A presente Unidade Didática tem como foco abordar a leitura literária no processo de 
ensino dos alunos das Salas de Apoio à Aprendizagem do Colégio Estadual Olavo Bilac em 
Cantagalo- PR. Pois, o texto literário favorece a reflexão crítica, bem como a fruição estética dos 
usos artísticos da linguagem, sendo os mais vitais para a plena participação numa sociedade 
letrada. Nesse sentido, a discussão do letramento literário é de suma importância num ensino que 
vise na perspectiva da humanização. Por isso, o aparato teórico para este material possui grande 
contribuição do professor e pesquisador Rildo Cosson ( 2014) apresenta estratégias 
metodológicas, numa proposta de Sequência Básica ( Motivação, Introdução, Leitura e 
Interpretação) para o trabalho com o letramento literário. Para exemplificar essa abordagem os 
textos com ênfase especial foram dois contos de Oscar Wilde ( O Gigante egoísta e O Rouxinol e 
a Rosa), e a obra de Ana Maria Machado ( Raul da ferrugem azul). Espero que este material 
auxilie os educadores a fazer da literatura uma prática significativa para si e seus educandos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PAULO ROBERTO MACHADO
Orientador: Celia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A Censura velada: da ditadura aos dias atuais
Tema: a leitura sob o viés da análise do discurso
Palavras-chave: discurso,censura,ditadura
Resumo: Considerando que a grande dificuldade em dominar a leitura e se apropriar do discurso 
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contido no objeto trabalhado, faz com que ocorra a baixa produtividade no aprendizado de todas 
as disciplina, este projeto visa desenvolver, através da análise do discurso, uma maior 
compreensão do contexto onde o texto se encontra inserido. Ocorrendo esta apropriação de 
sentidos, ficará o leitor habilitado a identificar tudo aquilo que o texto possa apresentar de uma 
forma explícita ou velada. O bom leitor estará apto a compreender todas as informações contidas 
indo além de uma simples decodificação de signos linguísticos e passando a apropriar-se de 
todas as informações que possam estar contidas neste ambiente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PAULO ROBERTO MACHADO
Orientador: Celia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CENSURA VELADA
Tema: ANÁLISE DO DISCURSO
Palavras-chave: LEITURA,CENSURA,DITADURA
Resumo: ESTE TRABALHO VISA DESENVOLVER JUNTO AOS EDUCANDOS UM NOVO 
CONCEITO DE LEITURA VOLTADA PARA UMA MAIOR COMPREENSÃO E ONDE O ALUNO 
POSSA SE SITUAR EM UM CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL QUE LHE POSSIBILITE UMA 
VISÃO AMPLA E DINÂMICA SOBRE O CONTEÚDO DO TEXTO ESTUDADO. ATRAVÉS DESTA 
LINHA DE ANÁLISE DA LEITURA PRETENDE-SE DESENVOLVER LEITORES CRÍTICOS E 
ATENCIOSOS PARA OS CONTEÚDOS ESTUDADOS.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PERCY CUNHA
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A biblioteca e sua magia:um caminho para o crescimento pessoal e educativo cultural.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura,pesquisa histórica,escrita
Resumo: O presente artigo mostra a leitura como um mecanismo imprescindível para a formação 
de cidadãos críticos e, portanto, vista como principal recurso metodológico para o ensino de 
português e demais disciplinas. Apresenta também, a Biblioteca Escolar como um espaço que 
faculta a atuação de agentes de transformação, entendendo-a, como um ambiente para a 
extensão pedagógica dos conhecimentos didáticos e como um espaço privilegiado para incentivar 
a leitura e a pesquisa. Este artigo, portanto, está relacionado com nossa proposta de trabalho que 
se deu em função de nossa comprovação cotidiana do baixo índice de frequência dos alunos à 
biblioteca escolar, bem como pela constatação das dificuldades na leitura e compreensão do que 
os alunos liam. Realizamos uma intervenção pedagógica com os alunos do 3º ano "A" do Ensino 
Médio, durante as aulas de Língua Portuguesa e História, nas quais propusemos uma pesquisa 
investigativa sobre os pioneiros de Marechal Cândido Rondon. O trabalho proposto foi 
desenvolvido a partir de atividades em grupos. Inicialmente, consistiu em participar do Encontro 
Anual dos Pioneiros para um primeiro contato. A biblioteca e o laboratório serviram de local para 
pesquisa, produção e organização do material. Os alunos realizaram uma pesquisa de campo, 
momento no qual eles visitaram algumas famílias tradicionais da cidade. O trabalho focou na 
colonização ocorrida na sede da cidade, procurando detalhar etnias e as origens dos 
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colonizadores, além de aspectos culturais e históricos. Todos os materiais (textos e painéis com 
fotos) ficaram expostos na biblioteca para visitação. Após analisar os resultados desse trabalho, 
observou-se que os educandos perceberam que a Biblioteca Escolar é um local de leitura, 
pesquisa, produção e também um local agradável e prazeroso. Procuramos deixar claro que o 
bom uso da biblioteca, com a realização de projetos diversificados e interessantes de leitura, pode 
motivar os alunos, melhorando seu desempenho de leitura, escrita e compreensão do que foi lido, 
aumentando seu rendimento escolar, além de tornar as aulas mais interessantes, desafiadoras e 
dinâmicas, contribuindo, assim, para uma aprendizagem efetiva

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PERCY CUNHA
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: BIBLIOTECA E LEITURA: o espaço mágico para viagens ao mundo dos livros
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Biblioteca Escolar, Leitura, Escola, Bibliotecário
Resumo: A presente pesquisa mostra a leitura como um mecanismo imprescindível para a 
formação de cidadãos críticos, apresentando a Biblioteca Escolar como um espaço que possa 
servir para desenvolver situações de leitura e que sirvam de suporte didático pedagógico para 
despertar o gosto pelo ato de ler, ou seja, como um caminho para ampliar o contexto do processo 
de ensino aprendizagem, responsável pela formação social dos indivíduos. Acreditamos que 
estratégias e metodologias interessantes podem promover a democratização da leitura, auxiliada 
pela presença do bibliotecário, o qual deve adotar uma nova postura para se adequar a nova 
realidade de atuar também como educador, em uma função pedagógica próxima a do professor, 
estabelecendo parcerias, na qual as atribuições de ambos se completem, a fim de construir um 
processo de ensino aprendizagem eficiente e bem sucedido. Evidencia ainda a presente pesquisa 
a importância de a biblioteca realizar um estudo sobre e com o usuário e assim direcionar seus 
serviços e produtos de maneira que esta atenda às demandas de seus usuários. Utiliza como 
referencial teórico os conceitos de leitura, cidadania, biblioteca escolar, expressas em obras e 
autores citados e em fontes expressas eletrônicamente, voltadas para o universo da leitura, 
adotando o leitor como elemento principal da pesquisa, tendo como temática o desenvolvimento 
do gosto pela leitura no contexto da família do indivíduo, da escola e da biblioteca. Apresenta os 
desafios enfrentados pela família, pelo professor e pela instituição escolar para fazer com que a 
leitura faça parte do processo de ensino aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RAQUEL SOUZA DE LIMA
Orientador: VIVIANE DO ROCIO BARBOSA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Propostas metodológicas para trabalhar as dificuldades dos alunos com Transtornos 
Funcionais Específicos
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Sala de Recursos Multifuncional, Distúrbios de Aprendizagem, Intervenção 
Pedagógica, Transtornos Funcionais Específicos
Resumo: Este artigo relata os resultados obtidos no Projeto de Intervenção Pedagógica, 
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realizado, em 2014/2015, no Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto - EFM e EJA, no município de 
Colombo, Paraná. O objetivo deste trabalho foi propor ações que venham subsidiar o trabalho do 
docente que atende estudantes com Transtornos Funcionais Específicos que frequentam a Sala 
de Recursos Multifuncional Área Deficiência Intelectual, Deficiência Física Neuromotora, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Transtornos Funcionais Específicos, Conforme 
legislação pertinente - Instrução 16/2011 e orientações da SEED/DEEIN. A partir da elaboração de 
um material didático em formato de Caderno Pedagógico, que teve como objetivo elaborar 
propostas metodológicas para trabalhar de forma efetiva com os alunos que possuem estes 
transtornos houve a implementação do projeto de intervenção na realidade escolar, com um aluno 
com laudo de Dislexia. Paralelamente à implementação, houve a realização do Grupo de Trabalho 
em Rede (GTR), a fim de socializar os resultados dos estudos sistematizados. A partir dos relatos 
dos professores no GTR, constatamos que há necessidade de políticas de formação continuada 
nessa área, pois o número de alunos diagnosticados com transtornos tem se ampliado de 
maneira significativamente. A experiência desenvolvida nos possibilitou também, a comprovação 
do despreparo dos profissionais de educação para o atendimento educacional especializado 
desses alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RAQUEL SOUZA DE LIMA
Orientador: VIVIANE DO ROCIO BARBOSA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Propostas metodológicas para trabalhar as dificuldades dos alunos com Transtornos 
Funcionais Específicos
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Sala de Recursos Multifuncional Tipo I, Distúrbios de Aprendizagem, 
Intervenção Pedagógica, Transtornos Funcionais Específicos
Resumo: O presente caderno pedagógico tem por finalidade propor ações que venham subsidiar 
o trabalho do docente que atende estudantes com Transtornos Funcionais Específicos que 
frequentam a Sala de Recursos Multifuncional Tipo I e elaborar propostas metodológicas que 
possam dar condições de ajudá-los em suas necessidades, de forma efetiva. Ressalta-se na 
pesquisa bibliográfica a importância do conhecimento e do estudo sobre os distúrbios de 
aprendizagem e suas consequências no processo de formação de nossos alunos, bem como a 
necessidade de desenvolver metodologias adequadas para colaborar na aprendizagem destes. 
Embora saibamos que os distúrbios de aprendizagem não caracterizam deficiência intelectual e 
que também não são possíveis de serem curadas, sabemos também que os alunos que possuem 
essas dificuldades necessitam de atendimento especializado e de metodologias adequadas para 
que possam desenvolver habilidades e atuarem na escola e sociedade com sucesso, afinal com a 
adequação e um atendimento especializado na Sala de Recursos podem progredir em suas vidas 
pessoal e profissional. O trabalho do docente em conjunto com a equipe pedagógica torna-se 
fundamental e extremamente importante para auxiliar o aluno no processo de aprendizagem, e o 
professor preparado, que conhece e reconhece as possíveis dificuldades e que desenvolve 
metodologias e intervenções adequadas diante das manifestações das dificuldades apresentadas 
em sala de aula produz ou estabelece um processo de aprendizagem para a superação, 
autonomia e desenvolvimento de seu aluno para o sucesso e exercício da cidadania.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: REGIANE DOS SANTOS VIEIRA
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O gênero textual como objeto/instrumento do ensino da Língua Portuguesa
Tema: Língua portuguesa. Ensino. Gêneros textuais. Sequência didática. Crônicas.
Palavras-chave: Língua portuguesa, Ensino, Gêneros textuais, Sequência didática, Crônicas
Resumo: A visão interacionista propõe como "conteúdo estruturante" do ensino da linguagem o 
discurso como prática social , elegendo os gêneros textuais como conteúdo básico (PARANÁ, 
2008). O trabalho com os gêneros discursivos que circulam socialmente, especialmente aqueles 
de maior exigência em sua elaboração linguístico-discursiva, passa a ser o centro das ações de 
ensino. Nessa perspectiva, este artigo faz uma reflexão sobre um projeto de intervenção escolar 
que toma o gênero como objeto e instrumento de ensino, por entender que, dentro dessa nova 
concepção de letramento, o ensino de língua materna deve possibilitar ao aluno a compreensão e 
o domínio dos gêneros presentes nas diversas esferas de comunicação. Voltada a alunos do 9º 
Ano do Ensino Fundamental, a proposta teve como objetivo a elaboração de uma sequência 
didática (SD) com o gênero "crônica", com vistas a testar sua validade no letramento desse 
público-alvo. A linha de estudos é a do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), conforme Bronckart 
(2003); Schneuwly e Dolz (2004), entre outros, a qual reconhece os gêneros como importante 
ferramenta de ensino. Para a ação concreta de ensino dos gêneros, a dimensão didática do ISD 
valeu-se de instrumentos metodológicos de transposição didática, os quais resultaram nas 
sequências didáticas aplicadas. Como resultados tem-se a contribuição para as pesquisas sobre 
os múltiplos letramentos, assim como a validação dessa estratégia ativa de leitura e escrita do 
gênero "crônica", como atestam as discussões sobre os dados coletados durante a proposta de 
intervenção.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: REGIANE DOS SANTOS VIEIRA
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma proposta de sequência didática com o gênero
Tema: O gênero textual como objeto/instrumento do ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros textuais, sequência didática, crônicas
Resumo: Resumo: Na esteira de uma visão interacionista de linguagem, os livros didáticos, que 
ocupam papel central no trabalho docente, procuram dar lugar central aos gêneros textuais. 
Porém, constata-se uma insuficiência de seus procedimentos didáticos para que o aluno tenha um 
domínio efetivo da complexidade inerente aos diferentes gêneros, de modo que nem os 
conteúdos nem os procedimentos metodológicos daqueles manuais garantem que o discente se 
aproprie efetivamente dos diversos gêneros que circulam socialmente. Procurando contemplar a 
lacuna referida, esta proposta didático-pedagógica coloca o gênero crônica como objeto de 
ensino. A partir de um modelo didático construído para o gênero escolhido, procura-se produzir 
uma sequência didática para aplicação com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. O trabalho 
baseia-se na proposta do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), conforme Bronckart (2003); 
Schneuwly e Dolz (2004), entre outros, cuja linha de estudos reconhece os gêneros como 
importante ferramenta de ensino. A extensão didática do ISD utiliza-se de transposição didática, 
que vai resultar em sequências didáticas, as quais serão desenvolvidas com os alunos. Com isso, 
procura-se levar o aluno a familiarizar-se com o gênero crônica, com suas características mais ou 
menos estáveis quanto à funcionalidade, composição, conteúdo temático e estilo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: REGINA MARIA BAGGIO
Orientador: Marilucia dos Santos Domingos Striquer - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: A FÁBULA COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA 
ESCRITA NA EJA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitua
Palavras-chave: Gênero Fábula, Leitura, Produção Textual
Resumo: O presente artigo versa sobre a importância do trabalho com os gêneros textuais na 
escola e a importância deles para o desenvolvimento da leitura e da escrita em sala de aula da 
modalidade EJA, contribuindo para a inclusão de adolescentes, jovens, adultos e idosos, que 
tiveram seu direito de acesso e permanência na escola de alguma maneira prejudicados. Partindo 
do princípio da necessidade de que as atividades na escola sejam reflexivas e contextualizadas, 
optou-se por trabalhar um Projeto de intervenção Pedagógica com o gênero textual fábula. Para 
tanto, adotou-se como aporte teórico-metodológico os conceitos de gêneros textuais de Baktin 
(2003), Freire (2007), Marchuschi (2005), Paraná DCE (2008), Satim (2008), Souza (2009) e Dolz, 
Schneuwly e Noverraz (2004). Após as etapas de construção e implementação do Projeto, 
concluiu-se que o ensino da língua materna deve contemplar os dicursos sociais e se concretizar 
através dos gêneros textuais e que o trabalho organizado com o gênero textual fábula e a 
sequência didática contribuíu para o desenvolvimento da leitura e da escrita na EJA.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: REGINA MARIA BAGGIO
Orientador: Marilucia dos Santos Domingos Striquer - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A fábula como estratégia para o desenvolvimento da leitura e da escrita na EJA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gênero Fábula, Leitura, Produção Textual
Resumo: Esta produção didático-pedagógica procura atender ao proposto na DCE de Língua 
Portuguesa (2008), que propõe que o estudo da língua materna contemple os discursos sociais e 
se concretize através dos Gêneros Discursivos. Ela vem ao encontro da necessidade de se 
resgatar o gosto e o hábito da leitura e produção de textos dos alunos do Ensino Fundamental 
Fase II, na modalidade coletiva da EJA, como também à urgência da formação de leitores críticos 
e perenes. Para o desenvolvimento desta produção didática foi adotado como metodologia o 
procedimento "sequência didática" (SD), proposto pelo Grupo de Genebra, que contempla um 
conjunto de atividades elaborado para o ensino e aprendizagem dos gêneros textuais. A 
sequência didática aqui apresentada refere-se ao gênero textual fábula e trabalha 
sistematicamente a estrutura: apresentação da situação, que tem a finalidade de apresentar o 
gênero para os alunos. A seguir, se realizam as oficinas, trabalhando o conteúdo temático, a 
construção composicional e as marcas linguístico-enunciativas do gênero, com o objetivo de 
preparar os alunos para a produção final de uma fábula, para onde eles transportam os 
conhecimentos adquiridos nos módulos, e que serão apresentadas em sala de aula e no mural da 
escola.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: REINOLDO HEY
Orientador: ANNA BEATRIZ DA SILVEIRA PAULA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A contribuição dos quadrinhos para o letramento
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Letramento,Quadrinhos,Método Recepcional
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma proposta de 
intervenção pedagógica junto aos alunos dos anos finais do Colégio Estadual La Salle, em 
Curitiba, utilizando os quadrinhos em suas múltiplas formas, para melhorar o letramento. Além 
disso, busca refletir, a partir dos resultados obtidos ,das interações mediadas pelo autor como 
tutor no GTR e de reflexões teóricas realizadas durante o PDE-Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná, sobre os fatores que influenciam no processo de 
aprendizagem e, consequentemente, no letramento dos estudantes.O referencial teórico é Mikhail 
Bakhtin e sua concepção dialógica/interacionista de linguagem. Para o encaminhamento da 
implementação,foi utilizado o Método Recepcional, desenvolvido pelas professoras Maria da 
Graça Bordini e Vera Teixeira de Aguiar, a partir da Estética da Recepção, de H.R. Jauss. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: REINOLDO HEY
Orientador: ANNA BEATRIZ DA SILVEIRA PAULA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A contribuição dos Quadrinhos para o letramento
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Letramento,Quadrinhos,Estética da Recepção,Método Recepcional
Resumo: Esta Unidade Didática, em consonância com as Diretrizes Curriculares Estaduais, tem 
como objetivo contribuir para o letramento dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, 
através dos quadrinhos. Foi escolhido esse gênero discursivo para um trabalho efetivo em sala de 
aula por se acreditar que a complementação das linguagens verbal e não verbal que ele 
apresenta não só estimulará a leitura do gênero específico selecionado, bem como incentivará 
outras leituras, de gêneros diferentes. A concepção de língua e linguagem como um ato dialógico , 
de Bakhtin, aliceçada na Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss, consolidada no Método 
Recepcional, de Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar,norteia aqui o processo de 
intervenção pedagógica. Visa-se aqui à formação de um leitor reflexivo e crítico, capaz de 
interagir com os textos/contextos, de localizar informações explícitas, de fazer inferências das 
implícitas e com competência suficiente, adequada à sua idade/série, de produzir quadrinhos, de 
acordo com seus elementos composicionais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: REJANE CLEIA CANONICE BELMONT
Orientador: Margarida da Silveira Corsi - IES: UEM

Etapa: Artigo
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Título: O romance "Ciumento de Carteirinha", de Moacyr Scliar: uma proposta de ação para o 
letramento literário
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura, escrita, literatura, letramento
Resumo: Este artigo apresenta os resultados das ações desenvolvidas na Implementação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, intitulado: "O romance Ciumento de Carteirinha, de 
Moacyr Scliar: uma proposta de ação para o letramento literário", por meio da sequência básica 
de leitura (COSSON, 2012) desenvolvida na Produção Didático-pedagógica, apresentada à 
Secretaria de Educação do Estado do Paraná ao Programa de Desenvolvimento Educacional de 
2014.O trabalho foi aplicado no Colégio Estadual Alfredo Moisés Maluf - Ensino Fundamental e 
Médio -, no município de Maringá, no primeiro semestre do ano 2015, tendo como público-alvo os 
alunos do 8° ano. Partiu-se do pressuposto de que o ato de ler é uma das competências culturais 
mais valorizadas na sociedade. A leitura e a escrita acompanham a vida das pessoas do começo 
ao fim, sendo as práticas sociais denominadas de letramento. Como um processo educativo, o 
letramento literário necessita da instituição de ensino para se concretizar, assim cumpre-se a 
função social da escola, que é a de desenvolver leitores críticos e atender as finalidades de 
deleite, fruição e reflexão. Nessa perspectiva, o importante não é somente a aquisição de 
habilidades de leitura de gêneros literários, mas tornar o ensino e a aprendizagem da literatura 
uma prática significativa por meio da motivação de quem ensina e de quem aprende.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: REJANE CLEIA CANONICE BELMONT
Orientador: Margarida da Silveira Corsi - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O romance "Ciumento de Carteirinha", de Moacyr Scliar: uma proposta de ação para o 
letramento literário
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Proposta, Leitura, Letramento Literário, Narrativa
Resumo: O objetivo do trabalho desenvolvido na produção didático-pedagógica é o de promover 
o letramento literário por meio do romance juvenil "Ciumento de Carteirinha", de Moacyr Scliar a 
partir de estratégias de ação propostas por Rildo Cosson na sequência básica, dialogando com 
obras de diferentes gêneros como o romance, música, histórias em quadrinhos e texto 
informativo. Esta produção didático- pedagógica apresenta orientações metodológicas que são 
destinadas aos professores da rede pública de ensino.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RENILDA SEVERA LAZOSKI
Orientador: Jose Geraldo Marques - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O gênero textual "charge" em sala de aula: interação, leitura e criticidade
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura,Humor,Charge
Resumo: Entendendo que a leitura é de fundamental importância para a aprendizagem em todas 
as disciplinas e, percebendo que os alunos, neste mundo globalizado, em que novas mídias e 
tecnologias digitais afastam os jovens dos livros impressos, notadamente os de literatura, 
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pretendemos trabalhar com o gênero discursivo charge, explorando o seu valor pedagógico, 
linguístico e discursivo, com a intenção explícita de levar os alunos a desenvolver o gosto e 
interesse pelas charges e, através das diversas leituras possíveis deste gênero discursivo, leva-
los também a uma postura crítica. A implementação do projeto será na turma de7º ano do ensino 
fundamental da Escola Estadual Nicolau Copérnico, na cidade de Mallet(PR). No nosso recorte, 
utilizaremos charges que abordem temas atuais, verificaremos os conhecimentos prévios de 
nossos alunos em relação aos temas escolhidos e elaboraremos atividades analíticas visando à 
descoberta das críticas inseridas no humor das charges. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RENILDA SEVERA LAZOSKI
Orientador: Jose Geraldo Marques - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero textual "charge" em sala de aula: interação, leitura e criticidade
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura,Humor,Charge
Resumo: Entendendo que a leitura é de fundamental importância para a aprendizagem em todas 
as disciplinas e, percebendo que os alunos, neste mundo globalizado, em que novas mídias e 
tecnologias digitais afastam os jovens dos livros impressos, notadamente os de literatura, 
pretendemos trabalhar com o gênero discursivo charge, explorando o seu valor pedagógico, 
linguístico e discursivo, com a intenção explícita de levar os alunos a desenvolver o gosto e 
interesse pelas charges e, através das diversas leituras possíveis deste gênero discursivo, leva-
los também a uma postura crítica. A implementação do projeto será na turma de7º ano do ensino 
fundamental da Escola Estadual Nicolau Copérnico, na cidade de Mallet(PR). No nosso recorte, 
utilizaremos charges que abordem temas atuais, verificaremos os conhecimentos prévios de 
nossos alunos em relação aos temas escolhidos e elaboraremos atividades analíticas visando à 
descoberta das críticas inseridas no humor das charges.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RITA DE CASSIA LUDVIG
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O Ensino de Estratégias de Leitura na Sala de Aula: Uma Reflexão juntos aos Professores 
do Ensino Fundamental
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Estratégias, Prática Docente
Resumo: O presente artigo, como parte integrante das atividades desenvolvidas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, do Estado do Paraná, traz reflexões a respeito da 
importância das estratégias de leitura e de como elas podem ser abordadas pelos professores 
nas diversas disciplinas. Como orientação teórica, tomou-se a concepção de leitura como prática 
de interação social. O público alvo da intervenção foram os professores do Colégio Estadual 
Antonio Xavier da Silveira, localizado na cidade de Irati-PR, e de demais escolas desta cidade, os 
quais, além de participarem das discussões, desenvolveram atividades práticas e, na sequência, 
como complemento do trabalho, participaram, junto com outros professores, de um curso online, 
no qual puderam refletir sobre o papel das estratégias de leitura nas diversas disciplinas que 
compõem o currículo escolar.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RITA DE CASSIA LUDVIG
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ESTUDO DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA FORMAÇÃO DO LEITOR
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura, interação, estratégias de leitura, interdisciplinaridade
Resumo: Ao considerar que a leitura, além de trazer conhecimentos e informações, desenvolve 
também a capacidade do indivíduo interagir criticamente nas diversas situações do seu cotidiano, 
fazem-se necessárias diferentes reflexões sobre o trabalho com a leitura em sala de aula. Assim, 
o presente caderno pedagógico objetiva propiciar aos professores do ensino fundamental 
reflexões e discussões a respeito de estratégias de leitura, de modo a se promover a formação e 
o desenvolvimento de leitores competentes e críticos. Partindo-se de uma concepção interacional 
de leitura (SOLÉ, 1998; MENEGASSI, 2010), será desenvolvido um trabalho junto aos 
professores do Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira, localizado em Irati-Pr. No decorrer 
das ações, foram disponibilizados textos teóricos, atividades de leitura, vídeos, exposição oral, 
proporcionado a interação entre os docentes e a produção de conhecimentos sobre a prática 
leitora. Parte-se da ideia de que a leitura é atividade constante na vida dos alunos e, desse modo, 
os professores precisam utilizar estratégias adequadas para desenvolver novas formas de 
trabalhar essa prática. Os professores e alunos, ao compreenderem que ler não é algo isolado, 
solitário, mas interlocução de ideias, conhecimentos entre escritores e leitores, podem interagir de 
modo mais produtivo com o texto. Ao tomar a leitura como forma de obter conhecimentos e 
possibilitar novas visões e experiências, evidencia-se a importância do presente caderno 
pedagógico, que busca principalmente oportunizar aos professores estratégias para 
desenvolverem os seus planos de trabalho e aplicá-los em classe.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RONEIDE DE OLIVEIRA CHAGAS AMARAL
Orientador: Raquel Massinhan Bebici - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Ampliação das habilidades de leitura no ensino da língua: O gênero "Letra de música"
Tema: O ensino aprendizage de leitura.
Palavras-chave: Leitura, Música, Motivação, Produção textual, 1-
Resumo: O presente artigo trata-se de uma proposta sobre ampliação das habilidades de leitura, 
com o gênero textual letras de música aliada a um poema e vídeos, com a finalidade de contribuir 
para a aprendizagem da Língua Portuguesa. Isso deverá ocorrer por meio de atividades de 
compreensão auditiva, bem como compreensão textual de letras de músicas, em especial a 
leitura crítica dos alunos. Para tanto, nosso trabalho fundamenta-se nas Diretrizes Curriculares de 
Língua Portuguesa do Estado do Paraná (DCE) 2008, nos pressupostos teóricos metodológicos. 
O objetivo é apresentar os resultados de um trabalho de Intervenção Pedagógica, o qual deu 
continuidade ao cumprimento da atividade proposta no Programa de desenvolvimento 
Educacional (PDE) oferecido pela Secretária de Educação do Paraná. Segundo Ferreira, 
(2006,p.13) "Com a música, é possível ainda despertar e desenvolver nos alunos sensibilidade 
mais aguçada na observação de questões da próprias da disciplina alvo". Nesse contexto, o 
trabalho com letras de música, nas aulas de Língua Portuguesa, é uma estratégia motivadora 
para o aluno na leitura, interpretação e produção de textos, e a análise do discurso. Assim, o 
trabalho encaminhou para a construção de uma Unidade Didática direcionada aos alunos do 
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Ensino Fundamental, do Colégio Estadual João Paulo ll, cidade de Palmital, com intuito de 
mostrar que por meio da música, foi possível tornar a aula significativa, prazerosa, e despertou no 
aluno uma escuta sensível, ativa, receptiva, e consequentemente auxiliou de forma relevante para 
o processo ensino-aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RONEIDE DE OLIVEIRA CHAGAS AMARAL
Orientador: Raquel Massinhan Bebici - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ampliação das habilidades de leitura no ensino da língua: O gênero "Letra de música"
Tema: Gênero
Palavras-chave: Lúdico, Leitura, Música, Sujeito
Resumo: Muitos são os fatores que vem contribuindo para a desmotivação, o desinteresse nas 
aulas de Língua Portuguesa. Considera-se que a prática de leitura é fundamental para a formação 
do senso crítico do aluno, no entanto, ela não tem sido constante no espaço escolar. Porém, essa 
função de propiciar momentos motivadores com a leitura é de responsabilidade do corpo docente. 
Pensando numa proposta que pudesse canalizar o interesse por algo que fosse interessante, 
construtivo, e considerando o prazer que os adolescentes demonstram em ouvir música, é que 
será desenvolvido um projeto de intervenção pedagógica com o gênero textual "letras de música", 
com o objetivo de unir o lúdico ao pedagógico favorecendo a sensibilidade ativa e receptiva dos 
estudantes. Apoiado na DCE de Língua Portuguesa acredita-se que a música é uma ferramenta 
riquíssima, um recurso didático positivo para o ensino/aprendizagem da leitura, além de ser um 
objeto de estudo bem próximo do educando, podendo garantir situações motivadoras e 
significativas de aprendizagem. Assim, as letras de música especificadas, bem como, textos 
poéticos, vídeos, serão relacionados abordando temas diferentes, onde se possa perceber a 
ideologia, o contexto de produção que cada temática apresenta. As atividades com conteúdo 
linguístico serão contempladas, porém, privilegiando a leitura crítica dos alunos em relação letra 
da música trabalhada.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSA MARIA GOMES DE MELLO
Orientador: Catia Toledo Mendonca - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Os contos como instrumento para as aulas de leitura do ensino fundamental do Colégio 
Estadual São Francisco
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Aprendizagem, Contos, Estratégias de ação, Leitura
Resumo: O projeto tem o objetivo de buscar a melhoria da leitura nos alunos do 8 ano do ensino 
fundamental no Colégio Estadual São Francisco no município de Paranaguá, litoral do nosso 
estado, produzindo efeitos a médio prazo através de novas práticas didáticas que permitam aos 
alunos desenvolverem-se mais efetivamente tanto na interação escolar como no processo de 
ensino aprendizagem. O projeto contempla atividades focadas no desenvolvimento da leitura dos 
alunos do 8 ano por meio da utilização de contos variados como instrumento de seu 
aperfeiçoamento.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSA MARIA GOMES DE MELLO
Orientador: Catia Toledo Mendonca - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Os contos como instrumento para as aulas de leitura do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual São Francisco
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Aprendizagem, contos, conhecimento, leitura
Resumo: A falta de contato com a leitura, nos alunos do ensino fundamental, faz com que esta 
atividade seja vista como chata e desmotivante. É pensando nesta inversão de valores que se 
produziu esta unidade didática sobre a utilização dos contos como uma ferramenta de 
qualificação e aprimoramento do hábito e também da leitura desses alunos. A leitura é 
fundamental a qualquer atividade cotidiana, não somente a disciplina de Português, mas a 
Matemática, a Física, a Geografia, a História enfim a todas as disciplinas do contexto escolar. 
Nota-se hoje que a falta de leitura traz consequências na interpretação e compreensão de 
enunciados básicos em diversas matérias do currículo escolar fundamental. O objetivo principal 
desta unidade didática é a promoção ou facilitação do hábito da leitura nos alunos do 8ª ano do 
Colégio Estadual São Francisco - Ensino Fundamental e Médio no município de Paranaguá no 
litoral do estado do Paraná. Quando conseguirmos habituar os nossos alunos a ler teremos uma 
sociedade melhor, não só no âmbito escolar, mas em todos os sentidos de nossa sociedade civil 
organizada.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSA MARIA MARIANO
Orientador: CELCIANE ALVES VASCONCELOS - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Ensino e Aprendizagem de Leitura: a intertextualidade dos contos de fadas tradicionais na 
obra O Fantástico Mistério de Feiurinha
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Contos de Fadas, Intertextualidade, Leitura
Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem por objetivo propiciar oportunidades de 
aprendizagem através da leitura e análise dos contos de fadas tradicionais, com o intuito de 
evidenciar as características originais desse gênero literário e estabelecer paralelo com a obra "O 
Fantástico Mistério de Feiurinha", autoria de Pedro Bandeira, um conto de fadas contemporâneo 
que reinventa o gênero e se adapta à realidade dos leitores modernos. Esse trabalho foi realizado 
com alunos do 6º ano A, período matutino do Colégio Estadual Anita Garibaldi - Ensino 
Fundamental e Médio. Durante a implementação pedagógica, os alunos se envolveram nas 
atividades por meio de questionários, leituras, produções de textos, vídeos, encenação de teatro e 
debates despertando o gosto pela leitura, através da reescrita dos contos de fadas.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSA MARIA MARIANO
Orientador: CELCIANE ALVES VASCONCELOS - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ensino e Aprendizagem de Leitura: a intertextualidade dos contos de fadas tradicionais na 
obra O Fantástico Mistério de Feiurinha
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Contos de Fadas Tradicionais e Contemporâneos, O Fantástico Mistério 
de Feiurinha
Resumo: Diante do desafio de incentivar os alunos a terem o hábito da leitura é que foi realizada 
esta Produção Didático-Pedagógica. Esse trabalho será aplicada ao sexto ano do Colégio 
Estadual Anita Garibaldi - Ensino Fundamental e Médio, localizado na cidade de Jardim Alegre, 
Estado do Paraná. Como o objetivo principal deste trabalho é o de despertar o gosto em ler, está 
sendo proposta a leitura e análise dos contos de fadas tradicionais, que com a modernização e as 
transformações pelas quais a sociedade vem passando estão ficando esquecidos, como podemos 
citar: Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera, Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve e a Bela 
Adormecida, com o intuito de evidenciar as características originais desses contos e compará-los 
com os temas discutidos no livro O Fantástico Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira (2009), 
uma obra contemporânea que reinventa e faz uma releitura dos contos de fadas tradicionais 
abordando valores que antes eram tecidos de forma lúdica, e hoje ganham outra roupagem, mas 
não deixam de serem valores que precisam ser trabalhados e colocados em prática, no dia a dia 
da criança (principalmente) e/ou do adulto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSA MARIA ROCKENBACH DONADEL
Orientador: Benedita de Almeida - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Para ler e gostar de ler: As contribuições de literatura infanto juvenil para alunos do sexto 
ano do Ensino Fundamental.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, literatura infanto-juvenil, estratégias pedagógicas, sensibilização
Resumo: Este estudo faz parte das atividades propostas no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE/2014, como proposição de desenvolvimento de práticas pedagógicas, e 
objetiva refletir sobre estratégias de leitura desenvolvidas em sala de aula que contribuam para a 
formação do leitor. O estudo proposto prioriza o gênero textual Literatura Infanto-Juvenil para o 
desenvolvimento de habilidades estéticas nos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. A 
pesquisa pautou-se pelas teorias de leitura e gêneros textuais, fundamentadas nos estudos de 
Bakhtin (1986; 2000), Zilberman (1996), Silva (1981), dentre outros. Neste texto, apresentamos as 
ações de intervenção pedagógica, desenvolvidas com o livro infanto-juvenil Bisa Bia Bisa Bel, de 
Ana Maria Machado, com a finalidade de possibilitar ações de favorecimento à leitura e à escrita 
aos alunos, para o enriquecimento do vocabulário e aprimoramento da produção de texto, visando 
à formação do sujeito como um ser crítico, no seu desenvolvimento moral, cultural e para o seu 
conhecimento do mundo. Os resultados permitem apontar que, muitas vezes, os alunos não têm 
relações com a literatura na cultura doméstica, então cabe à escola a tarefa de incentivá-los à 
leitura e propiciar-lhes condições de ler com autonomia e compreensão.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSA MARIA ROCKENBACH DONADEL
Orientador: Benedita de Almeida - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Para ler e gostar de ler: As contribuições da literatura infanto-juvenil para alunos do sexto 
ano do ensino fundamental
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Estratégias, Sensibilização
Resumo: Falar no ato de ler é falar de um indivíduo capaz de adquirir conhecimento através da 
leitura que fez, não só dos livros, mas da leitura de mundo que foi capaz de fazer a partir do que 
leu. A literatura infanto-juvenil nasce e vive constantemente presente, a sensibilização nos é dada 
a partir das primeiras palavras ouvidas, histórias contadas a princípio por nossos pais e avós. 
Fazer com que o aluno goste de ler é necessário especialmente em crianças e adolescentes, pois 
é a leitura que nos fornece material intelectual e emocional. Este projeto refere-se às ações de 
intervenção pedagógica, cujo objetivo é apresentar possibilidades de favorecer a leitura e a 
escrita aos alunos, para o enriquecimento do vocabulário, aprimoramento da produção de texto 
visando ä formação do sujeito como um ser crítico, no seu desenvolvimento moral, cultural e para 
o seu conhecimento do mundo. As ações envolvem o trabalho com o livro infanto juvenil Bisa Bia 
Bisa Bel de Ana Maria Machado.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANA PERES
Orientador: Andreia da Cunha Malheiros Santana - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: CLÁSSICOS DA LITERATURA EM HQ: O GUARANI, DE JOSÉ DE ALENCAR
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura, História em quadrinhos, Gêneros Textuais, Literatura
Resumo: Esta Unidade Didática tem como foco os alunos dos 2º anos do Colégio Estadual 
Antônio de Moraes Barros, localizado no município de Londrina- Paraná. Será trabalhado o 
gênero textual história em quadrinhos. O presente projeto será um desafio, pois, as experiências 
em sala de aula revelam que nossos alunos tiveram pouco contato com a leitura. Para o 
adolescente, hoje, principalmente, os textos literários a que chamamos de "clássicos" antes 
mesmo de serem lidos, são considerados "chatos", "desinteressantes" e difíceis . É preciso que 
eles estabeleçam uma relação de prazer com os textos e reconheçam sua importância e suas 
diferentes funções, que são de: informar, refletir, comunicar, divertir. Partindo deste pressuposto, 
escolhemos as adaptações da literatura clássica no gênero história em quadrinhos em uma 
abordagem estruturada na qual o aluno terá uma explanação sobre HQ e várias leituras 
relacionadas à literatura brasileira nas possibilidades de diálogo da literatura com a história em 
quadrinhos, uma linguagem que possibilite à formação de leitores que deve buscar não só o 
letramento literário, mas também a formação de uma sensibilidade artística e a construção de um 
imaginário poético por meio de outras manifestações e linguagens, e que possibilite colocá-lo 
como sujeito ativo nesse processo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANA PERES
Orientador: Andreia da Cunha Malheiros Santana - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CLÁSSICOS DA LITERATURA EM HQ: O GUARANI, DE JOSÉ DE ALENCAR
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura, História em quadrinhos, Gêneros Textuais, Literatura
Resumo: Esta Unidade Didática tem como foco os alunos dos 2º anos do Colégio Estadual 
Antônio de Moraes Barros, localizado no município de Londrina- Paraná. Será trabalhado o 
gênero textual história em quadrinhos. O presente projeto será um desafio, pois, as experiências 
em sala de aula revelam que nossos alunos tiveram pouco contato com a leitura. Para o 
adolescente, hoje, principalmente, os textos literários a que chamamos de "clássicos" antes 
mesmo de serem lidos, são considerados "chatos", "desinteressantes" e difíceis . É preciso que 
eles estabeleçam uma relação de prazer com os textos e reconheçam sua importância e suas 
diferentes funções, que são de: informar, refletir, comunicar, divertir. Partindo deste pressuposto, 
escolhemos as adaptações da literatura clássica no gênero história em quadrinhos em uma 
abordagem estruturada na qual o aluno terá uma explanação sobre HQ e várias leituras 
relacionadas à literatura brasileira nas possibilidades de diálogo da literatura com a história em 
quadrinhos, uma linguagem que possibilite à formação de leitores que deve buscar não só o 
letramento literário, mas também a formação de uma sensibilidade artística e a construção de um 
imaginário poético por meio de outras manifestações e linguagens, e que possibilite colocá-lo 
como sujeito ativo nesse processo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA ALVES CABERLIN
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: Uma leitura do migrante em Morte e Vida Severina: suas relações intertextuais.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Morte e vida Severina, intertextualidade
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados e as discussões do projeto de intervenção 
pedagógica desenvolvido no Colégio Estadual Corumbataí do Sul - Ensino Fundamental e Médio, 
no ano de 2015, tendo como público alvo alunos do 3º ano do Ensino Médio. Tivemos como 
finalidade promover a leitura crítica em sala de aula da literatura dramática utilizando o método 
recepcional BORDINI & AGUIAR (1993), oriundo da Estética da Recepção de ISER (1996). Outro 
suporte teórico utilizado tratou-se do conceito de intertextualidade explorado por Leyla Perrone-
Moisés (1979). Para o desenvolvimento do projeto propusemos as seguintes atividades: 
realização de uma leitura crítica-analítica da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo 
Neto, enfocando o papel do migrante no desenvolvimento do conflito e suas relações intertextuais. 
Para isso, tivemos como objeto de comparação a obra Auto da Compadecida (1990) de Ariano 
Suassuna. Com a finalidade de tornar o texto literário compreensível e sedutor para os alunos 
partimos de releituras destas obras em seus diversos gêneros como filmes, músicas e poesia de 
cordel. Ao término da intervenção os resultados apontaram que a implementação pedagógica foi 
bem-sucedida, pois ao final os alunos demonstraram uma efetiva melhoria na capacidade de 
perceber as intertextualidades na leitura e de relacionar literatura e vida social, propiciando um 
espaço de autorreconhecimento entre leitor e texto e as possíveis soluções para questão da 
migração. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA ALVES CABERLIN
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma leitura do migrante em Morte e Vida Severina: suas relações intertextuais.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Morte e vida Severina, relações intertextuais
Resumo: O presente Material Didático tem por finalidade apresentar atividades visando promover 
a leitura crítica em sala de aula da literatura dramática utilizando o método recepcional BORDINI 
& AGUIAR (1993), oriundo da Estética da Recepção de ISER (1996), outro suporte teórico será 
aplicado o conceito de intertextualidade explorado por Leyla Perrone-Moisés (1979). Propomos as 
seguintes atividades: realizar uma leitura crítica-analítica da obra Morte e Vida Severina, de João 
Cabral de Melo Neto, enfocando o papel do migrante no desenvolvimento do conflito e suas 
relações intertextuais. Para isso, teremos como objeto de comparação a obra Auto da 
Compadecida de Ariano Suassuna. Com a finalidade de tornar o texto literário compreensível e 
sedutor para os alunos partiremos de releituras destas obras em seus diversos gêneros como 
filmes, músicas e poesia de cordel. Ao término da aplicação do Material Didático esperamos 
desenvolver nos alunos a capacidade de perceber as intertextualidades na leitura e a capacidade 
de relacionar literatura e vida social, propiciando um espaço de autorreconhecimento entre leitor e 
texto e as possíveis soluções para questão da migração. Todo o material elaborado e os 
resultados obtidos serão organizados e apresentados posteriormente na forma de um artigo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA APARECIDA ALVES
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: PRÁTICAS DE LEITURA DE FÁBULAS
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Formação Leitora, Fábulas, Valores,
Resumo: Este artigo apresenta reflexões sobre o trabalho desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), do Estado do Paraná. O projeto Práticas de Leitura de 
Fábulas foi desenvolvido com uma turma do sétimo ano do Ensino Fundamental, do Colégio 
Estadual do Campo Getúlio Vargas - Ensino Fundamental e Médio, localizado no distrito de Terra 
Nova do Piquiri, município de Assis Chateaubriand. Objetivou analisar as dificuldades desse grupo 
de educandos quanto à compreensão e aprendizagem de leitura, Oportunizou-se a prática de 
leitura crítica, com reflexão sobre o mundo e os valores morais e éticos nele presentes. Em sala 
de aula, considera-se a realidade cultural, social e econômica dos educandos, verificando que, 
além das dificuldades de filtrarem leituras relevantes para a aquisição do conhecimento, há 
dificuldades de entenderem alguns valores morais e éticos. Assim, propõe-se a leitura do gênero 
textual fábula, por ser um texto narrativo curto e por apresentar uma "moral da história", traz a 
realidade deles, tornando-se uma leitura atrativa e oferecendo, ainda, subsídio para refletirem 
sobre o mundo, os conflitos e as mudanças próprias da humanidade e seus valores. Observa-se 
que a implementação desse projeto obteve êxito, pois os educandos participaram efetivamente, 
mostrando grande interesse em estudar o gênero eleito. Nas atividades de leitura, 
compreenderam e realizaram os passos propostos pela teoria no que se referem às estratégias 
de leitura, seleção, antecipação, inferência e verificação de aspectos do texto e do tema, durante 
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o ato de ler. Significa afirmar que os estudantes tiveram um bom aproveitamento leitor, a partir das 
atividades implementadas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA APARECIDA ALVES
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Prática de Leitura de Fábulas
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Formação Leitora, Fábulas, Valores
Resumo: A leitura é o caminho que leva o educando ao conhecimento. Com base nesta 
premissa, a Unidade Didática que ora se apresenta, visa atender aos alunos do sétimo ano, do 
Ensino Fundamental, onde a implementação acontecerá no Colégio do Campo Getúlio Vargas-
EFM, cidade de Assis Chateaubriand-PR. O objetivo do trabalho será a prática de leitura de 
fábulas, com vistas a formar e aprimorar o senso crítico, observando alguns valores éticos e 
morais. Nessa perspectiva, almeja-se um leitor ativo que posicione-se criticamente diante do lido. 
Para alcançar este intento será realizada a leitura de várias fábulas, exploração de suas 
características enquanto estrutura textual e a produção de texto. Além disso, pretendemos, 
também, pontuar alguns valores éticos e morais, importantes para as reflexões, no mundo atual, e 
a formação do caráter de forma participativa na sociedade. Uma vez que observamos na prática 
de sala de aula a realidade cultural, social, econômica dos educandos, verificamos que além da 
dificuldade em filtrar leituras relevantes, para a aquisição do conhecimento, há uma dificuldade na 
compreensão de valores morais e éticos, ocasionando em alguns momentos o desrespeito com o 
próximo. Intervir nessa problemática é papel fundamental da escola, é nela que o conhecimento 
de senso comum se molda, acrescido do conhecimento científico. O gênero eleito para estudos, 
possibilita no processo de leitura, uma relação autor-texto-leitor, podendo despertar maior 
interesse dos educandos pelo conteúdo. Pelo enfoque moral é possível estabelecer identificações 
com situações de seu cotidiano, levando-os as reflexões suscitadas para que sintam-se 
estimulados a buscar uma sociedade mais justa e

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA APARECIDA SCALONI VENDRAMINI
Orientador: Lidia Maria Goncalves - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Crônicas na formação de leitores
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura, estratégias, crônicas
Resumo: Este artigo apresenta o trabalho realizado com alunos do nono ano do Colégio Estadual 
Júlia Wanderley - Ensino Fundamental e Médio, da cidade de Prado Ferreira/ PR. A proposta 
pedagógica faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE). 
Neste trabalho, enfocamos o gênero textual crônica e estratégias leitoras baseadas na proposta 
de Isabel Solé (1998), visando contribuir na formação de leitores competentes no uso da língua, 
que compreendam o que leem e posicionem-se de forma crítica perante o lido. Sabemos que, 
para a escola, é um desafio constante formar leitores eficientes, visto que muitos alunos dizem 
não gostar de ler ou não entendem o que leem, ou, ainda, compreendem apenas informações 
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explícitas, o que está longe da prática de letramento esperada de um aluno da educação básica. A 
proposta também está pautada nos estudos de Bakhtin (2003) e Marcuschi (2008), acerca dos 
gêneros textuais. A escolha desse gênero textual ocorreu em razão de tratar-se de um gênero 
discursivo que costuma apresentar linguagem mais leve, abordar temas do cotidiano e cenas de 
humor, o que gera uma certa aproximação com o leitor, facilitando o despertar do interesse dos 
alunos. Ao final do trabalho, pudemos perceber que as estratégias propostas por Solé (1998) 
foram adequadas e eficientes na formação dos nossos alunos como leitores.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA APARECIDA SCALONI VENDRAMINI
Orientador: Lidia Maria Goncalves - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Crônicas a serviço da formação de leitores
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, estratégias, crônicas
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem o objetivo de desenvolver estratégias de 
leitura, conforme proposta de Isabel Solé (1998), visando contribuir para a formação de leitores 
competentes no uso da língua, que compreendam o que leem e possam se posicionar de forma 
crítica perante a leitura. Para a escola, é um desafio constante formar leitores eficientes, visto que 
muitos alunos dizem não gostar de ler ou não entendem o que leem, ou, ainda, compreendem 
apenas informações explícitas, o que está longe da prática de letramento esperada de um aluno 
da educação básica. Desse modo, essa produção também está pautada nos estudos de Bakhtin 
(2003) e Marcuschi (2008), acerca dos gêneros textuais. O trabalho será realizado por meio do 
gênero textual crônica. Esse gênero discursivo costuma apresentar linguagem mais leve, abordar 
temas do cotidiano e cenas de humor, o que gera uma certa aproximação com o leitor, facilitando 
o despertar do interesse dos alunos. Esperamos, assim, possibilitar aos alunos meios adequados 
na conquista de uma maior proficiência enquanto leitores. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA DE FATIMA FOLINI MARQUES DA SILVA
Orientador: Lidia Maria Goncalves - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Contribuições de Obras Literárias e Cinematográficas para a formação de leitores
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Cinema, Ensino de Língua Portuguesa, Gênero Resenha,
Resumo: O presente artigo aponta os resultados da implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, realizado com alunos dos primeiros anos do Ensino Médio, do Colégio Estadual 
Érico Veríssimo, localizado no município de Cambé/PR. O trabalho foi realizado por meio de uma 
Unidade Didática e promoveu a conexão entre a literatura e o cinema como ferramenta de 
incentivo à leitura.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA DE FATIMA FOLINI MARQUES DA SILVA
Orientador: Lidia Maria Goncalves - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Contribuição do Cinema na Formação de Leitores
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Produção Textual
Resumo: Esta Unidade Didática propõe-se a refletir sobre a literatura e o cinema como 
ferramentas de incentivo à leitura. Trabalhamos por meio da exploração de obras literárias juvenis 
da atualidade, em paralelo com o envolvimento do cinema. Seguimos a metodologia 
fundamentada pelo Método Recepcional, proposto pelas professoras Bordini e Aguiar. Partimos 
de obras literárias contemporâneas que despertam o interesse entre os jovens e os adolescentes 
e analisamos a relação com as adaptações cinematográficas dessas mesmas obras. O principal 
objetivo desta proposta é desenvolver habilidades de leitura, não apenas do texto escrito, mas 
também do mundo das imagens, estabelecendo uma relação entre as diversas formas de leitura, 
ampliando o horizonte de experiências do aluno. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSELI LEGNAGHI DE ALMEIDA
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O uso das tirinhas on-line como ferramenta para desenvolver a leitura e a produção textual 
no ensino fundamental.
Tema: Língua Portuguesa
Palavras-chave: Tirinhas on-line, leitura, ensino fundamental, produção textual
Resumo: O presente artigo é resultado de estudos desenvolvidos no PDE e tem como objetivo 
divulgar o projeto de intervenção, bem como os resultados da implementação didático pedagógica 
aplicada com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de um colégio estadual, na cidade de Foz 
do Iguaçu, no estado do Paraná. O projeto "O uso de tirinhas online para desenvolvimento da 
leitura e produção textual" teve como objetivo a motivação para leitura e produção textual. O 
ensino com HQ desperta nos alunos um interesse muito maior em relação à prática da leitura do 
que o observado com a utilização de textos "tradicionais" uma vez que esse gênero textual que, 
além de palavras, faz uso de imagens, ensinam de modo mais eficaz, há um grande nível de 
informações presentes nas histórias, elas auxiliam no desenvolvimento do hábito de leitura, na 
ampliação do vocabulário do aluno; sua estrutura elíptica faz com que o aluno utilize a imaginação 
e o raciocínio lógico, podendo, assim, ser utilizadas em qualquer nível escolar. As histórias em 
quadrinhos ajudam o professor a alcançar, de forma mais eficiente, os objetivos por ele propostos 
em seu plano de aula, desenvolve a criticidade do aluno, aumenta a sua participação em sala de 
aula, insere os conceitos trabalhados pelo professor em uma realidade mais palpável ao aluno, 
entre outros objetivos. A utilização das HQ como ferramenta didática favoreceu o trabalho em 
grupo, pois possibilitou o trabalho relacionado ao senso crítico, a capacidade de fazer análises, 
identificar relações e conteúdoparticipação em sala de aula, insere os conceitos trabalhados pelo
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSELI LEGNAGHI DE ALMEIDA
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: : O uso das tirinhas on-line como ferramenta para desenvolver a leitura e a produção 
textual no ensino fundamental.
Tema: Língua Portuguesa
Palavras-chave: Tirinhas on-line, leitura, ensino fundamental, produção textual
Resumo: A leitura e a produção textual têm sido dois desafios para os professores do Ensino 
Fundamental. Diante disso, a proposta didática elaborada visa colaborar para o desenvolvimento 
das habilidades de leitura e produção textual dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 
utilizando as tirinhas em suporte on-line. O objetivo geral é desenvolver estratégias para o 
incentivo à leitura e à escrita por meio das tirinhas on-line. E os objetivos específicos são: 
Desenvolver a compreensão leitora; Desenvolver a produção textual; Utilizar novas tecnologias de 
informação e da comunicação nas aulas e Trabalhar o gênero textual tirinha. O uso de atividades 
complementares e que incorporem o uso de novas tecnologias pode auxiliar a captar e manter o 
interesse da criança durante todo o processo de aprendizagem. Sabemos que o professor deve 
procurar oferecer ao aluno os mais variados textos, a fim de que ele tenha contato com discursos 
de características e registros de linguagem diversos, pois quanto mais denotativa a linguagem 
mais fácil é a compreensão. Cremos que com o trabalho com tirinhas, na escola, estaremos 
formando e incentivando na formação de leitores proficientes e auxiliando na produção textual dos 
alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMARI PEREIRA DA LUZ
Orientador: Sheila Oliveira Lima - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A Prática da Leitura de Charges na Esfera Jornalística e na Internet
Tema: Formação de Leitores
Palavras-chave: leitura, charges, internet
Resumo: RESUMO O presente artigo trata da aplicação do projeto de intervenção pedagógica "A 
prática da Leitura de Charges na Esfera Jornalística e na Internet", desenvolvido nas aulas de 
Língua Portuguesa na turma de 9º ano, da Escola Estadual Professor Heitor Cavalcanti de 
Alencar Furtado, como trabalho final do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE 2014), 
no Estado do Paraná. O trabalho desenvolvido está centrado na leitura crítica de textos chárgicos 
e no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como forma de incentivar o aluno 
para a leitura e interpretação de charges jornalísticas. A referida proposta de trabalho está 
pautada nas teorias de Roxane Rojo, Bakhtin, Dolz e Schneuwly e foi elaborada em forma de 
sequência didática com atividades modulares que integram a leitura do gênero charge, utilizando 
jornais e internet como suporte e a rede social Facebook como ferramenta pedagógica.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMARI PEREIRA DA LUZ
Orientador: Sheila Oliveira Lima - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura de Charges
Tema: Produção Didático-Pedagógica
Palavras-chave: Charge,Internet,
Resumo: Esta proposta pedagógica esta apresentada em forma de Sequência Didática, com 
atividades modulares que integram a leitura do gênero textual Charges, utilizando-se de jornais e 
internet como suporte e da rede social FACEBOOK como ferramenta pedagógica. Tem como 
objetivo levar o aluno a ler charges presentes na esfera jornalística e na internet, realizando leitura 
crítica dos temas em repercussão na mídia. Será aplicado em uma turma do 9º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, no município de Apucarana.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMARY APARECIDA DE LIBERALI
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: FIGURAÇÕES DA INFÂNCIA NA POESIA BRASILEIRA: LEITURA LITERÁRIA, 
EMANCIPAÇÃO E ENSINO
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura, Poesia, Infância, Relato de experiência
Resumo: O objetivo deste artigo consiste em relatar uma experiência de ensino de literatura, 
especificamente do gênero lírico, com alunos de um sexto ano do Colégio Estadual Alberto 
Santos Dumont, município de Campina da Lagoa, no ano letivo de 2014/2015, promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, através do Programa de Desenvolvimento 
Educacional-PDE e apresentar algumas considerações acerca do ensino de poesia em sala de 
aula. Esse trabalho propõe que a aula de leitura seja para provocar reações, estímulos, 
experiências múltiplas e variadas, ampliar as possibilidades de leitura, atribuir sentido ao texto 
que se lê de acordo com a vivência social e cultural do aluno e da aluna e, aos poucos ir 
introduzindo desde as séries iniciais, o trabalho com a literatura. Para tal, foram elencados 
poemas de diferentes autores brasileiros, canônicos e não-canônicos, que apresentam como 
tema central o imaginário e a memória da infância. O projeto fundamenta-se na teoria da Estética 
da Recepção, de Jauss (1989) e do método recepcional elaborado por Bordini e Aguiar (1992), 
bem como de pressupostos teóricos sobre o gênero lírico, como Platão (2014), Aristóteles (2005), 
Candido (2011) e os estudos de História Cultural de Ariès (1989). Nesta perspectiva trabalhar com 
a poesia é explorar o lúdico, o mágico, o sentimental e a linguagem, a fim de ampliar seus 
horizontes de expectativas em relação ao gênero como texto e ao tema da infância, a fim de que 
os educandos percebam a poesia no texto, no mundo e na vida.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMARY APARECIDA DE LIBERALI
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: FIGURAÇÕES DA INFÂNCIA NA POESIA BRASILEIRA: LEITURA LITERÁRIA, 
EMANCIPAÇÃO E ENSINO
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura, poesia, infância
Resumo: A literatura é uma forma de expressão onde se pode manifestar emoções, adquirir 
conhecimento, enriquecer a forma de perceber e sentir as coisas e, pensando na escola como um 
espaço democrático onde todos têm direito aos mais variados conhecimentos e saberes, é que se 
deve iniciar logo cedo o ensino da literatura. A proposta para trabalhar as figurações da infância 
na poesia brasileira está baseada na Estética da Recepção, que privilegia as relações 
obra/autor/leitor, dando aos alunos leitores um papel ativo e interagindo por meio desta tríade 
poderão alargar seus horizontes de leitura. A abordagem será feita através de textos poéticos 
brasileiros, de épocas diferentes, de autores cânones e não cânones, que apresentam como tema 
central a infância. Através das imagens da infância refletidas na poesia brasileira os alunos podem 
se ver e mergulhar dentro da leitura e se encontrar, se encantar e tomar gosto pelo mundo da 
poesia. Trabalhar com a poesia, nessa perspectiva é explorar o lúdico, o mágico, o sentimental. É 
perceber a poesia no texto, no mundo e na vida.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMARY PINHEIRO LIMA
Orientador: Jose Luiz de Araujo - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: UM CAMINHO A TRILHAR
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Combate ao Racismo, Políticas afirmativas, Relações étnico-raciais
Resumo: O presente artigo contempla experiência da implementação do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) 2014 "Relações étnico-raciais um caminho a trilhar", 
desenvolvido com educadoras(es) das Escolas Estaduais de Marialva e Sarandi, com objetivo de 
fornecer informações e sugestões de atividades que auxiliem em sala de aula e em toda escola, 
na discussão da temática das relações étnico-raciais, a fim de colocar em prática ações que 
possam ajudar no combate ao racismo, preconceito e discriminação, estimular a formação de uma 
visão crítica das relações étnico-raciais, compreender melhor as políticas de ações afirmativas, as 
políticas de reparações, de reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade da 
população afrodescendente, conforme prevê a Lei 10.639/03. A intervenção atendeu as políticas 
de ações afirmativas estabelecidas por Lei, colocando em prática novos conceitos direcionando 
positivamente as relações dessas questões no sentido do respeito e da correção de posturas e 
atitudes na busca de uma educação verdadeiramente democrática e libertadora.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMARY PINHEIRO LIMA
Orientador: Jose Luiz de Araujo - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Educação das relações étnico-raciais: um caminho a trilhar.
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Educação antirracista, Historiografia da África, Identidade Negra
Resumo: A sociedade é racista, o preconceito reforça a ideologia de que as(os) negras(os) são 
consideradas(os) uma raça inferior. O debate referente à Lei 10.639/2003, que estabelece a 
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica tem 
por objetivo desmitificar a história eurocêntrica oficial, que negou as(aos) africanas(os) a condição 
de sujeitos históricos, desconsiderando sua presença, contribuição e participação na construção 
do Brasil. E, a partir de um novo olhar sobre a história de luta do povo negro, busca-se efetivar as 
políticas de ações afirmativas, colocando em prática novos conceitos, direcionando positivamente 
as relações das questões étnico-raciais, no sentido do respeito e da correção de posturas e 
atitudes, por uma educação verdadeiramente democrática e libertadora.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMARY TEREZINHA PACHELI BRUSCHZ
Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Produção Textual e Escrita de Artigo de Opinião em uma Terceira Série do Ensino Médio
Tema: Ensino e apredizagem da escrita
Palavras-chave: Artigo de opinião, Escrita, Ensino médio
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido no contexto do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE. Resulta da aplicação da unidade didática desenvolvida, destinada a alunos de 
uma terceira série do Ensino Médio de um Colégio Estadual do município de Mariluz - PR. Em 
nosso cotidiano escolar e nas avaliações externas, constatamos as dificuldades de nossos alunos 
em relação à leitura e principalmente à escrita. Optamos por um gênero jornalístico da ordem do 
argumentar, o Artigo de Opinião e suas possibilidades de leitura e escrita no Ensino Médio. Os 
alunos puderam compreender a linguagem a partir de um panorama dialógico e discursivo, em 
que sujeitos sócio-historicamente situados defendem opiniões em respostas a outros enunciados 
que circulam socialmente. A partir da concepção de escrita como trabalho (GERALDI, 1991; 
SERCUNDES, 2011; FIAD E MAYRINK-SABINSON, 1994) também investimos nas etapas da 
revisão e reescrita do texto (SERAFINI, 2004; RUIZ, 2010; GASPAROTTO E MENEGASSI, 2013). 
Os resultados demonstram que a efetiva participação do aluno na revisão e reescrita dos textos 
produzidos, com a mediação do professor, possibilitou a percepção de que a escrita é um 
processo que permite ao produtor aprimorar seu texto, passando a refletir sobre o lugar de onde 
escreve, sobre a posição que assume, sobre as finalidades do que escreve, sobre seus 
interlocutores, sobre o meio de circulação de seu texto.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMARY TEREZINHA PACHELI BRUSCHZ
Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA DE ARTIGO DE OPINIÃO EM UMA TERCEIRA SÉRIE 
DO ENSINO MÉDIO
Tema: Ensino e aprendizagem da escrita
Palavras-chave: Artigo de opinião, escrita, ensino médio
Resumo: Esta Unidade didática será desenvolvida no contexto do PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional - e é uma aplicação subjacente a uma pesquisa qualitativa e 
interpretativa de cunho etnográfico, cujos procedimentos técnicos são ditados pela pesquisa-ação. 
A aplicação se destina a alunos de uma terceira série do Ensino Médio de um Colégio Estadual do 
município de Mariluz do Estado do Paraná. Os objetivos são desenvolver e ampliar habilidades 
para leitura e para a escrita do gênero artigo de opinião, sob uma perspectiva bakhtiniana (1994, 
2003, 2006), pautada na concepção da escrita como trabalho (Fiad e Mayrink-Sabinson, 1991; 
Sercundes, 1997). Pretendemos que, a partir do trabalho com o referido gênero, alunos possam 
compreender a linguagem a partir de um panorama dialógico, onde sujeitos sócio-historicamente 
situados defendem opiniões em respostas a outros enunciados que circulam socialmente. 
Esperamos após a reflexão, por meio do trabalho direto com alunos e de pesquisas bibliográficas, 
colaborar para minimizar as dificuldades de compreensão textual e, especialmente de produção 
textual escrita do gênero em questão, quando investiremos nas etapas da revisão e reescrita do 
texto (Serafini, 2004; Ruiz, 2010; Gasparotto e Menegassi, 2013).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMEYRE FLORIANO CARVALHO
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Uma viagem intertextual por meio do gênero fantástico: caminhos e perspectivas para o 
aprimoramento do Letramento Literário.
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA
Palavras-chave: Leitura, Intertextualidade, Conto Fantástico, Letramento Literário
Resumo: Este estudo objetiva o trabalho da escolarização da literatura por meio do Letramento 
Literário no incentivo e aprimoramento da leitura na escola. Utilizou-se como estratégia 
pedagógica e dialética a intertextualidade, com o intuito de possibilitar o acesso a diferentes obras 
da esfera artística e literária, assim como uma análise crítica dos gêneros selecionados. Para a 
mediação analítico-interpretativa das obras, na qual o leitor é sujeito ativo no processo da leitura, 
este trabalho embasou-se em duas metodologias, o Método Recepcional e o Letramento Literário. 
Este trabalho foi realizado com o 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Júlio Farah - EFM, 
do município de Ibaiti. As obras foram articuladas em torno do gênero fantástico, na literatura, do 
Surrealismo e Romantismo, na pintura, e de uma prática cinematográfica mais voltada para a 
fantasia, uma vez que esses três gêneros possibilitaram um afastamento do mundo pragmático e 
permitiram uma efetiva exploração crítica do subjetivo do leitor/espectador. Nessa relação de 
interação, construção e reconstrução de sentidos do texto foi possível ao sujeito-leitor comparar e 
relacionar as obras, estabelecendo um diálogo coerente com os temas abordados, bem como 
recuperar os seus conhecimentos de mundo para atribuir sentido e completar as lacunas 
implícitas nos textos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMEYRE FLORIANO CARVALHO
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma viagem intertextual por meio do gênero fantástico: caminhos e perspectivas para o 
aprimoramento do Letramento Literário
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA
Palavras-chave: Leitura, Intertextualidade, Conto Fantástico, Letramento Literário
Resumo: Este estudo busca trabalhar o "Letramento Literário" como forma de incentivo e 
aprimoramento da leitura na escola e o encantamento proporcionado pela literatura fantástica e 
outros gêneros voltados para a fantasia. Por meio da leitura de obras clássicas e 
contemporâneas, busca-se a percepção da influência do fenômeno da intertextualidade e da 
literatura comparatista presentes nos gêneros textuais, bem como a contextualização e 
enriquecimento da obra. Será utilizada como recurso pedagógico e dialético a intertextualidade, 
com o intuito de possibilitar uma análise crítica dos gêneros selecionados e o acesso a diferentes 
obras da esfera artística e literária, levando o leitor a comparar e relacionar as obras. Ele 
estabelecerá, assim, um diálogo coerente com os temas abordados, bem como inferirá os seus 
conhecimentos de mundo para atribuir sentido e completar as lacunas implícitas nos textos. Outro 
aspecto relevante a ser considerado é a escolarização da literatura, como aprimoramento e 
aperfeiçoamento do desempenho da leitura escolar, buscando, por meio da comunicação e 
interação social dos gêneros literários, a fruição da arte e da literatura como garantia de um bem e 
um direito inalienável em oposição à estratificação e massificação dos bens artísticos e culturais. 
Para um trabalho mais atrativo com a leitura, as obras foram articuladas em torno do gênero 
fantástico, na literatura, do Surrealismo, na pintura, e de uma prática cinematográfica mais voltada 
para a fantasia, uma vez que esses três gêneros possibilitam um afastamento do mundo 
pragmático e permitem uma efetiva exploração do subjetivo do leitor/espectador, por meio de 
abordagens analítico-interpretativas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSIANE CARDOSO DOS SANTOS
Orientador: MARIA CELIA CORTEZ PASSETTI - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Releitura e produção críticas de vlogs humorísticos
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura - O uso das tecnologias no ensino e aprendizagem da 
leitura
Palavras-chave: vlog,leitura,produção,ideologia
Resumo: A leitura, independente de tantos estímulos extras que são propagados pelos mais 
diversos meios comunicativos, continua sendo a grande vilã de resultados insatisfatórios, quando 
avaliada. Dessa forma, faz-se necessário o recurso de estratégias que juntem os textos comuns, 
de caráter oral e de maior acesso dos alunos, tornando-os aliados à práticas motivadoras da 
competência e da formação leitora. Os textos da internet, particularmente os vídeos e redes 
sociais têm demonstrado grande poder ideológico e formador positivo ou negativo a quem os 
assiste. Sendo de fácil acesso, de rotina diária dos alunos, têm transformado condutas dos jovens 
cidadãos brasileiros. Todavia, muitos discentes adentram a estas práticas de leitura sem ao 
menos conhecer devidamente a ideologia que subjaz nestes campos textuais de grande 
propagação, fazendo circular apenas pelo viés humorístico. Propõe-se, dessa forma, uma 
releitura crítica de vlogs humorísticos visando o conhecimento do modo de estruturação e de 
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funcionamento discursivo-ideológico desse gênero textual midiático. Espera- se, assim, subsidiar 
os alunos na produção para que eles possam planejar e criar vlogs de forma mais consciente 
quanto à veiculação de seus valores ideológicos, já que entendemos que a escola,como ambiente 
formador do aluno, não deve estar, de maneira alguma, alienada ao que ocorre socialmente, 
mesmo porque o social está intimamente presente na sala de aula. Ao final do trabalho espera-se 
que o aluno seja capaz de perceber que tudo que está ao seu redor é objeto de leitura e que, 
portanto, exige a identificação das orientações de sentido nele presentes. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSIANE CARDOSO DOS SANTOS
Orientador: MARIA CELIA CORTEZ PASSETTI - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Releitura e produção críticas de vlogs humorísticos
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura - O uso das tecnologias no ensino e aprendizagem da 
leitura
Palavras-chave: vlog,leitura,produção,ideologia
Resumo: A leitura, independente de tantos estímulos extras que são propagados pelos mais 
diversos meios comunicativos, continua sendo a grande vilã de resultados insatisfatórios, quando 
avaliada. Dessa forma, faz-se necessário o recurso de estratégias que juntem os textos comuns, 
de caráter oral e de maior acesso dos alunos, tornando-os aliados à práticas motivadoras da 
competência e da formação leitora. Os textos da internet, particularmente os vídeos e redes 
sociais têm demonstrado grande poder ideológico e formador positivo ou negativo a quem os 
assiste. Sendo de fácil acesso, de rotina diária dos alunos, têm transformado condutas dos jovens 
cidadãos brasileiros. Todavia, muitos discentes adentram a estas práticas de leitura sem ao 
menos conhecer devidamente a ideologia que subjaz nestes campos textuais de grande 
propagação, fazendo circular apenas pelo viés humorístico. Propõe-se, dessa forma, uma 
releitura crítica de vlogs humorísticos visando o conhecimento do modo de estruturação e de 
funcionamento discursivo-ideológico desse gênero textual midiático. Espera- se, assim, subsidiar 
os alunos na produção para que eles possam planejar e criar vlogs de forma mais consciente 
quanto à veiculação de seus valores ideológicos, já que entendemos que a escola,como ambiente 
formador do aluno, não deve estar, de maneira alguma, alienada ao que ocorre socialmente, 
mesmo porque o social está intimamente presente na sala de aula. Ao final do trabalho espera-se 
que o aluno seja capaz de perceber que tudo que está ao seu redor é objeto de leitura e que, 
portanto, exige a identificação das orientações de sentido nele presentes. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSICLEIA MARTINS DIAS
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A leitura literária e o resgate das memórias em Uma definitiva presença e Indez de 
Bartolomeu Campos Queirós
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Bartolomeu,Literatura,Infantojuvenil,memórias
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar o resultado do projeto de implementação 
pedagógica na escola, bem como, relatar os resultados obtidos durante a implementação do 
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material didático pedagógico, o qual foi implementado no Colégio Estadual de Arapuã com alunos 
do 7º ano B do Ensino Fundamental, com a finalidade de despertar o prazer pela leitura literária 
partindo dos temas decorrentes e da prosa poética do escritor Bartolomeu Campos Queirós, 
contribuindo de forma efetiva e significativa na formação de novos alunos leitores. As ações 
pautaram-se no material didático elaborado para essa finalidade, que se concretizou em formato 
de sequência didática. Os resultados obtidos dessa implementação apontaram para a importância 
e a necessidade dos estudos literários e o seu papel na formação do aluno.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSICLEIA MARTINS DIAS
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura literária e o resgate das memórias em Uma definitiva presença e Indez
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Bartolomeu, Literatura, Infantojuvenil, memórias
Resumo: A produção didático-pedagógica organizada e produzida para a implementação desse 
projeto, teve como ponto de partida a leitura literária e o resgate das memórias em Uma definitiva 
presença e Indez do escritor brasileiro Bartolomeu Campos Queirós...A didatização do trabalho 
realizar-se-à por meio de uma sequência didática que cumprirá aos procedimentos descritos por 
Schneuwly e Dolz, na obra "Gêneros orais e escritos na escola",e está disposta desta 
maneira:apresentação da situação,produção inicial,em seguida dividindo-se em módulos até a 
produção final do trabalho.Percorrendo a produção didático-pedagógica é possível perceber as 
relações com as disciplinas de história, geografia e artes,além de contemplar a formação literária 
e a importância do resgate das memórias de um povo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSIMAR APARECIDA DE CAMPOS
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: LEITURA DE CRÔNICAS: CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LEITOR E NA 
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Incentivo, Formação de Leitores, Crônica
Resumo: Este artigo, vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná - PDE - 
e à Unespar - Campus de Campo Mourão - FECILCAM - visa apresentar os resultados do 
trabalho desenvolvido em uma Escola Estadual do município de Engenheiro Beltrão - Paraná. 
Sabemos que o incentivo à leitura é uma necessidade urgente, pois a maioria dos educandos não 
são leitores proficientes e não possuem o hábito desta prática. Partindo deste pressuposto, este 
trabalho objetivou desenvolver uma prática pedagógica utilizando o gênero crônica, visando 
contribuir na qualidade de leitura dos alunos na disciplina de Língua Portuguesa, bem como, nas 
outras áreas do conhecimento. A intervenção aconteceu em uma Escola Estadual do Campo, 
situada num distrito do município de Engenheiro Beltrão - Paraná, durante o segundo semestre do 
ano de 2015, tendo como público alvo, alunos do 9º ano, turma única do Ensino Fundamental. 
Para operacionalização deste trabalho, propusemos como encaminhamento metodológico a 
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Metodologia da Mediação Dialética, observando as etapas de Resgatar, Problematizar, 
Sistematizar e Produzir. Acreditando que com esta metodologia, contribuiríamos para minimizar a 
defasagem da leitura na práxis em sala de aula. Como resultado obtivemos um ótimo 
desempenho dos alunos mostrando-se participativos e interessados nas atividades realizadas, 
como dramatizações e exposição do gênero estudado, dentre outras. Também foi sugerida pela 
equipe pedagógica a inserção do projeto na proposta pedagógica da escola como incentivo à 
leitura, bem como no Plano de trabalho Docente. O trabalho apresentado ainda foi implementado 
no GTR - Grupo de Trabalho em Rede para professores da rede pública de ensino de diversas 
cidades do Paraná.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSIMAR APARECIDA DE CAMPOS
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LEITURA DE CRÔNICAS: CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO LEITOR E NA 
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura, Incentivo, Formação de leitores, Crônicas
Resumo: O incentivo à leitura é uma necessidade urgente, pois a maioria dos educandos não são 
leitores proficientes e não possuem o hábito desta prática. Partindo deste pressuposto, esta 
produção didática tem como objetivo desenvolver uma prática pedagógica utilizando o gênero 
crônica, visando contribuir na qualidade de leitura dos alunos na disciplina de Língua Portuguesa, 
bem como, nas outras áreas do conhecimento. A intervenção acontecerá em uma Escola Estadual 
do Campo, situada num distrito do município de Engenheiro Beltrão - Paraná, durante o segundo 
semestre do ano de 2015, tendo como público alvo, alunos do 9o ano do Ensino Fundamental. A 
pesquisa será de cunho qualitativo com dados coletados por meio de atividades aplicadas, diários 
dos alunos e da professora e em observações em sala de aula. Para operacionalização deste 
projeto propomos como encaminhamento metodológico a Metodologia da Mediação Dialética, 
observando as etapas de Resgatar, Problematizar, Sistematizar e Produzir. Acreditamos que com 
esta metodologia possamos contribuir para minimizar a defasagem da leitura na práxis em sala de 
aula. Sendo assim, espera-se que os alunos interajam com as atividades propostas, adquirindo o 
prazer de ler, minimizando as dificuldades evidenciando uma prática capaz de construir saberes.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSYMAR PIRES DE OLIVEIRA
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A INTERTEXTUALIDADE E A PRÁTICA DE LEITURA EM SALA DE AULA: ESTUDO DOS 
CONTOS DE 23 HISTÓRIAS DE UM VIAJANTE DE MARINA COLASANTI
Tema: Literatura e escola:concepções e práticas
Palavras-chave: leitura, escola, intertextualidade, estética da recepção, 23 histórias de um 
viajante
Resumo: Este artigo reflete sobre a leitura na escola através das teorias da recepção e da 
intertextualidade que visam um ensino de leitura que aproxima professores e alunos na 
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construção do conhecimento com base na obra 23 Histórias de um Viajante de Marina Colasanti 
Sobretudo ressalta a importância do aperfeiçoamento do professor com relação aos textos 
trabalhados em sala de aula, especialmente o conto, gênero textual intrigante e motivador que 
possibilita ao leitor o desenvolvimento da criticidade e o gosto pela leitura. Assim sendo, ao 
observar as dificuldades dos alunos do ensino fundamental em interpretar textos literários, 
oportunizamos aos alunos do 9º ano do Colégio Estadual Professor Anésio Alves de Azevedo a 
participação em oficinas de leitura dos contos que integram a obra de Marina Colasanti: 23 
histórias de um viajante "Com sua grandíssima fome"; "Conto Moldura"; "Com certeza tenho 
amor", "A cidade dos cinco ciprestes"; "De torre em torre"; "Do seu coração partido"; "Poça de 
Sangue em campo de neve" e "São os cabelos das mulheres" Utilizando-se de atividades com 
base nas teorias da intertextualidade e da recepção, com vista em verificar se reconhecem os 
intertextos presentes através das narrativas propostas: "João e Maria"; "As mil e uma noites"; "O 
Corvo"; "Barba Azul", "Rapunzel"; "Cinderela" e a história bíblica "Sansão e Dalila

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSYMAR PIRES DE OLIVEIRA
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: 23 HISTÓRIAS DE UM VIAJANTE: PROPOSTA INTERDISCURSIVA COMO PRÁTICA DE 
LEITURA
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.O ensino da literatura com aporte teórico nas 
Teorias da Recepção
Palavras-chave: Língua portuguesa, aluno/leitor, obra literária, leitura, escrita
Resumo: Pretende-se com este caderno pedagógico organizar as atividades práticas 
relacionadas ao tema proposto no projeto de intervenção pedagógica: A intertextualidade presente 
na obra "23 Histórias de um Viajante" de Marina Colasanti como proposta pedagógica de Língua 
Portuguesa, bem como a investigação que faremos a respeito da problemática: As leituras dos 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública são suficientes para a compreensão e 
interpretação dos contos colasantianos? Queremos oportunizar aos alunos do 9º ano do Colégio 
Estadual Professor Anésio Alves de Azevedo a participação em oficinas de leitura dos contos que 
integram a obra de Marina Colasanti: "23 histórias de um viajante": Com sua grandíssima fome; 
Conto Moldura; Com certeza tenho amor; A cidade dos cinco ciprestes; De torre em torre; Do seu 
coração partido; Poça de Sangue em campo de neve e São os cabelos das mulheres. Utilizando-
se de atividades com base nas teorias da intertextualidade dos autores Bentes, Cavalcante e 
Koch (2008) em sua obra Intertextualidade: Diálogos Possíveis que tem por objetivo principal 
analisar com o auxílio de muitos exemplos a intertextualidade presente naquilo que lemos, 
ouvimos, falamos ou escrevemos. Numa linguagem acessível para nós professores, esses 
autores nos auxiliam a compreender que é possível realizar um trabalho diferenciado com nossos 
alunos no que se refere a leitura, compreensão e interpretação de texto. Bem como a estética da 
recepção proposta nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná em Língua Portuguesa 
(2008), ao relatar com clareza a importância da relação do leitor com a obra e do seu papel de 
destaque no processo de leitura, sendo que o precursor dessa teoria é Hans Robert Jauss, que 
na década de 60 questiona os estudos relacionados a história da literatura (Jauss,1994 p. 58) 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA DE ASSIS SILVA
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A Avaliação Externa como subsídio para o trabalho do Professor
Tema: Ensino Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Avaliação, Atividades, Planejamento
Resumo: Este trabalho tem como objetivo refletir, junto com os professores, sobre o papel da 
avaliação externa como auxílio para a organização do Plano de Trabalho Docente. Para isso, 
tivemos como objeto de estudo as Avaliações Externas que trazem resultados apontando quais as 
dificuldades a serem trabalhadas pelos professores para que seus alunos apresentem um melhor 
desempenho escolar, porém nem sempre é feito um trabalho pedagógico em cima destes 
resultados. Este texto apresenta a Implementação de um Projeto de Intervenção Pedagógica, no 
qual pretende-se verificar de que maneira podemos utilizar os resultados das avaliações externas 
para aperfeiçoar o nosso trabalho em sala de aula. O projeto foi pensado para trabalhar com 
professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio e as atividades desenvolvidas 
por eles proporcionariam uma Análise dos Critérios de avaliação utilizados pela Prova Brasil e do 
SAEP (Sistema de Avaliação da Educação do Paraná), da Matriz de Referência de Língua 
Portuguesa, dos Padrões de desempenho e dos Descritores que apresentam maior número de 
acertos nos resultados do Colégio em que os mesmos trabalham.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA DE ASSIS SILVA
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Avaliação Externa como subsídio para o trabalho do Professor
Tema: Ensino Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Avaliação, Professores, Planejamento
Resumo: avaliações externas trazem resultados que apontam quais as dificuldades a serem 
trabalhadas pelos professores para que seus alunos apresentem um melhor desempenho escolar, 
porém nem sempre é feito um trabalho pedagógico em cima destes resultados. Este Caderno 
Pedagógico tem como objetivo refletir, junto com os professores, sobre o papel da avaliação 
externa como auxílio para a organização do Plano de Trabalho Docente. As atividades deste 
Caderno Pedagógico serão desenvolvidas através de Oficinas com os professores para Análise 
dos Critérios de avaliação utilizados pela Prova Brasil e do SAEP (Sistema de Avaliação da 
Educação do Paraná), da Matriz de Referência de Língua Portuguesa, dos Padrões de 
desempenho e dos Descritores que apresentam maior número de acertos nos resultados do 
Colégio. Espera-se que, após estas oficinas, o grupo de professores tenha os resultados das 
avaliações externas como um aliado na preparação de suas aulas, auxiliando-os de forma positiva 
no desenvolvimento de seu trabalho.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA DE FATIMA SILVA
Orientador: Claudia Madruga Cunha - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Oralidade e corpo:resgate da cultura cigana nas aulas de Língua Portuguesa
Tema: Diálogos com a diversidade
Palavras-chave: Oralidade - Cultura cigana -Multiculturalismo -Língua Portuguesa- Corpo
Resumo: Este artigo visa promover o respeito a diversidade étnica na escola por meio de 
conhecer aspectos da cultura cigana nas aulas de Língua Portuguesa quando resgata o 
conhecimento de outras linguagens; tais como a linguagem oral e a dos corpos através da dança 
cigana, ambas comuns aos povos tradicionais. Aproxima assim hábitos e costumes transversais a 
cultura do povo brasileiro no intuito de ampliar o conhecimento do aluno quando o sensibiliza para 
a aprendizagem dessa etnia através da dança, música, costumes e tradições as utiliza como 
recurso para novas aprendizagens valorizando o envolvimento das culturais locais numa forma de 
multiculturalismo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA DE FATIMA SILVA
Orientador: Claudia Madruga Cunha - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Oralidade e corpo:resgate da Cultura Cigana nas aulas de Língua Portuguesa.
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Oralidade, Cultura cigana , Multiculturalismo, Língua Portuguesa,Corpo
Resumo: Este estudo tem como objetivo instigar no aluno uma perspectiva étnica para uma 
compreensão multicultural nos estudos da linguagem por meio dos estudos da cultura cigana 
através da dança, música, costumes, histórias e tradições promovendo o respeito a diversidade 
étnica. O desenvolvimento do projeto se dará a partir de vivências resgatando a oralidade e 
conhecimento do corpo como estratégia de ensino aprendizagem no estudo da cultura 
apresentada.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA MARA MANTOVANI BARALDO
Orientador: Roselene de Fatima Coito - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Na intertextualidade: a leitura como reflexão do cotidiano.
Tema: Análise do discurso
Palavras-chave: Leitura, Intertextualidade, Oficinas Pedagógicas
Resumo: O presente artigo contempla o relato de experiência da implementação do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) 2014 "Na intertextualidade: a leitura como reflexão do 
cotidiano", desenvolvido com alunos do primeiro ano do Ensino Médiol do Colégio Estadual 
Monteiro Lobato, da cidade de Floresta, no ano de 2015. Este trabalho teve como objetivo, 
analisar a intertextualidade em suportes variados de leitura, identificando-a nos textos. Esta 
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análise propiciou a verificação e a constatação dos mecanismos linguísticos e das estratégias dos 
autores na construção e constituição do texto. Neste sentido, pode-se refletir sobre a importância 
da intertextualidade para formação de leitores eficientes, autônomos e críticos. Assim, procuramos 
trabalhar com conteúdos relevantes de forma a entender a leitura como um processo de produção 
de sentidos. E, além disso, perceber por meio da intertextualidade, a relação que os mais 
variados gêneros estabelecem com o cotidiano. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA MARA MANTOVANI BARALDO
Orientador: Roselene de Fatima Coito - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Na intertextualidade: a leitura como reflexão do cotidiano.
Tema: Análise do discurso
Palavras-chave: Produção-didática, leitura, intertextualidade
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem por objetivos: analisar a intertextualidade em 
suportes variados de leitura, identificando-a nos textos; analisar os mecanismos e estratégias dos 
autores na construção e constituição do texto e refletir sobre a importância da intertextualidade 
para formação de leitores eficientes, autônomos e críticos. Nesse contexto, pretende-se trabalhar 
com conteúdos relevantes de forma a entender a leitura como um processo de produção de 
sentidos. E, além disso, perceber por meio da intertextualidade a relação que os mais variados 
gêneros estabelecem com o cotidiano, por meio de oficinas pedagógicas, trabalhando com 
diferentes gêneros textuais, utilizando os conceitos prévios dos educandos como ponto de partida, 
induzindo-os ao diálogo e ao levantamento de hipóteses, formulando atividades de compreensão 
e interpretação, priorizando a intertextualidade e trabalhando de forma contextualizada, contando 
com a intervenção do estudante no processo de aprendizagem, onde este deixa de ter papel 
passivo, de um mero espectador para fazer conexões entre os conhecimentos, a fim de propiciar 
a formação de um leitor competente. Portanto, este projeto é pertinente e justifica-se, uma vez 
que poderá contribuir para a formação reflexiva do aluno, fazendo-o conhecedor do valor da 
leitura como um caminho de reflexão e também do cotidiano contemporâneo. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA MARA MATIAS SCHAMBAKLER
Orientador: KELI CRISTINA PACHECO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Incentivo à leitura por meio do clássico
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Aluno, leitura, professor
Resumo: O referente artigo, apresenta os resultados das fases desenvolvidas a partir do Projeto 
titulado: Incentivo à leitura por meio do clássico "O cortiço", de Aluísio de Azevedo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA MARA MATIAS SCHAMBAKLER
Orientador: KELI CRISTINA PACHECO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Incentivo à leitura por meio do clássico
Tema: Leitura e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, clássicos da literatura, alunos
Resumo: Esta Unidade Didática apresenta como foco a leitura do clássico "O cortiço", de Aluísio 
de Azevedo. Neste sentido, para entender como deve ser trabalhada a leitura dos clássicos em 
sala de aula, recorreu-se aos autores Daniel Pennac e Michèle Petit, segundo os quais os 
educadores devem respeitar o papel do leitor e sua cumplicidade com a obra. Desta forma, 
pretende-se oportunizar aos educandos a participação em oficinas de leitura, por meio de 
atividades diversificadas. O tema atende a realidade do Colégio Estadual Professor Custódio 
Netto e, como consequência, espera-se que ao final do programa o aluno sinta-se motivado a ler 
outros clássicos, ampliando, assim, seus horizontes.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
Orientador: Carmen Rodrigues de Lima - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: UMA ABORDAGEM INTERTEXTUAL: ESTRATÉGIAS PARA A LEITURA LITERÁRIA DE 
CONTOS DE FADAS
Tema: Leitura
Palavras-chave: Leitura literária, Contos, Intertextualidade
Resumo: O artigo apresenta um trabalho de pesquisa realizado sobre estratégias para a leitura 
literária de contos de fadas. Devido a grande dificuldade que os alunos apresentam em relação à 
leitura, resolvemos desenvolver um trabalho com o objetivo de incentivar e possibilitar o 
desenvolvimento da leitura através de estratégias que permitam a observação do fenômeno da 
intertextualidade nos contos de fadas selecionados, a saber: Chapeuzinho Vermelho, dos Irmãos 
Grimm e Fita Verde no cabelo, de Guimarães Rosa. Para tanto, utilizamos, sobretudo, as 
estratégias de leitura, sugeridas pela autora Solé (1998), entre outros autores que discutiram a 
questão da intertextualidade como, por exemplo, Koch (2008) e Fiorin (2006). A escolha dos 
contos levou em consideração, primeiramente, o gosto e o interesse dos alunos -com os quais 
desenvolvemos nosso trabalho- pelas histórias e ensinamentos encontrados nesses textos. Em 
um segundo momento, acreditamos que os contos de fadas auxiliam no aprendizado, uma vez 
que conseguem deixar fluir o imaginário das crianças. A clientela escolhida para a aplicação da 
proposta é formada de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública da 
cidade de Sarandi-Pr. Com base na pesquisa, foi realizada a intervenção em sala de aula, 
aplicando as estratégias nos textos citados anteriormente.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
Orientador: Carmen Rodrigues de Lima - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma abordagem intertextual: estratégias para a leitura literária de contos de fadas
Tema: Leitura
Palavras-chave: Leitura literária, contos, intertextualidade
Resumo: O presente projeto visa trabalhar com a leitura literária de contos de fadas. Enquanto 
professora de língua portuguesa, constatamos a grande dificuldade que os alunos apresentam em 
relação à leitura. Por esse motivo, resolvemos desenvolver um trabalho com o objetivo de 
incentivar e possibilitar o desenvolvimento da leitura através de estratégias que permitam a 
observação do fenômeno da intertextualidade nos contos de fadas selecionados, a saber: 
Chapeuzinho Vermelho, dos Irmãos Grimm e Fita Verde no cabelo, de Guimarães Rosa. Para 
tanto, utilizaremos, sobretudo, as estratégias de leitura, sugeridas pela autora Solé (2008), entre 
outros autores que discutiram a questão da intertextualidade como, por exemplo, Koch (2008) e 
Fiorin (2006). A escolha dos contos levou em consideração, primeiramente, o gosto e o interesse 
dos alunos -com os quais desenvolveremos nosso trabalho- pelas histórias e ensinamentos 
encontrados nesses textos. Em um segundo momento, acreditamos que os contos de fadas 
auxiliam no aprendizado, uma vez que conseguem deixar fluir o imaginário das crianças. A 
clientela escolhida para a aplicação da proposta é formada de alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, de uma escola pública da cidade de Sarandi-Pr. Desta forma, acreditamos que o 
trabalho que pretendemos realizar poderá certamente atender tanto as nossas expectativas 
quanto àquelas dos alunos, pois ele contará com a participação efetiva dos educandos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA MARIA HERMANN SCHIAVINI
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Fábulas: Estratégia Metodológica para o Desenvolvimento da Leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Fábulas, Escola, Leitura
Resumo: O presente artigo tem por objetivo descrever e analisar o projeto de intervenção 
pedagógica: "Fábulas: Estratégia Metodológica para o Desenvolvimento da Leitura", aplicado com 
alunos do 6º ano do Colégio Estadual Arnaldo Busato - Ensino Fundamental, Médio, Normal e 
Profissional, na cidade de Coronel Vivida - Pr., no ano de 2015. O objetivo do projeto foi despertar 
o prazer pela leitura, possibilitando ao aluno tornar-se leitor, através do gênero literário fábulas. A 
preocupação com o alto índice de alunos desinteressados pela leitura, causado por inúmeros 
fatores, como pouco incentivo por parte da família e muitas vezes da própria escola, é que 
motivou a realização deste projeto com o tema fábulas, a ser trabalhado com alunos do ensino 
fundamental; acreditando que nesta faixa etária ainda seja possível aproximá-los da leitura, e 
mais que isso, fazendo com que desenvolvam o hábito e o gosto por ela; contribuindo assim para 
o domínio mais complexo da linguagem. É preciso aproveitar esta fase em que as crianças estão 
começando a inteirar-se do mundo real, mas ainda se envolvem com a leitura ingênua e 
encantadora. Com as fábulas é possível levar o educando a leituras e discussões mais críticas, 
podendo inclusive apoderar-se das características desse gênero e produzir suas próprias fábulas, 
com criatividade e criticidade. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA MARIA HERMANN SCHIAVINI
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Fábulas: Estratégia Metodológica para o Desenvolvimento da Leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Fábulas, Escola, Leitura
Resumo: Devido aos índices que apontam dificuldades em relação à prática de leitura na escola, 
esse projeto tem o desafio de encontrar meios para preencher essa lacuna no processo 
ensino/aprendizagem. Será realizado no Colégio Estadual Arnaldo Busato de Coronel Vivida - Pr., 
com alunos do sexto ano do ensino fundamental. Com respaldo teórico das Diretrizes (2008), 
Aguiar e Bordini, (1993), Antunes (2009), Bettelheim (2000), Fernandes (2001), Silva (2005) e 
Zilberman (2009). O projeto objetiva despertar o prazer pela leitura, refletir sobre valores éticos e 
morais que são transmitidos através do gênero textual fábulas como provocação à leitura, permitir 
que a mesma seja compreendida como prática social e oportunizar espaço e momentos de 
promoção da leitura literária.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA MARIA LAZZARI COLPANI
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Poesia e Música: reencontrando a leitura
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura, Poesia, Música, Estética da Recepção, Método Recepcional
Resumo: O trabalho realizado considera o contexto social do aluno e suas experiências de vida, 
sendo estimulado a participar com suas opiniões, elaborando conceitos a respeito da poesia e da 
música. A partir disso serão lançadas questões de sondagem para saber qual a aproximação dos 
alunos quanto ao conhecimento sobre poesia e música. Seus gostos, estilos e temas mais lidos 
ou ouvidos e seus conhecimentos. Com o questionamento terá a possibilidade de lançar a ideia 
sobre um tema para o trabalho sob a ótica da Estética da Recepção. Foram utilizadas músicas e 
poesias de autores como Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Chico Buarque, 
Adriana Calcanhoto, entre outros.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA MARIA LAZZARI COLPANI
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Poesia e Música: reencontrando a leitura
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura, Poesia, Música, Método Recepcional
Resumo: O trabalho apresentado tem como objetivo propiciar ao educando, por meio dos 
gêneros textuais poesia e música, o gosto pela leitura. Partindo da ideia dada pelas DCEs de que 
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o ensino da literatura seja pensado a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção, 
onde o conhecimento parta do horizonte de expectativas do educando, autor, obra e leitor 
dialogam pela interação que está presente na prática da leitura, pois, aquele que lê, amplia seu 
universo, o universo da obra a partir da sua experiência cultural. Para a fundamentação deste 
trabalho foram usados conceitos de Bordini e Aguiar,(1988) sobre o método recepcional, 
Zilberman e Ezequiel Theodoro, (2008), literatura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA REGINA COUTINHO DE REZENDE
Orientador: Sandra Mara da Silva Marques Mendes - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Explorando o campo semântico da palavra família pelo viés da leitura
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: leitura,semântica,léxico,família
Resumo: O presente projeto tem o objetivo de analisar o campo lexical da palavra "família" pelo 
viés da leitura, fazendo uso de diversos gêneros discursivos, a fim de que os alunos possam 
estabelecer relações com a realidade em que vivem. Através das atividades que serão realizadas, 
os alunos terão a possibilidade de aprimorar o relacionamento interpessoal tanto no âmbito 
escolar quanto no âmbito familiar. O conhecimento será construído por meio da troca de 
experiências e pelo que será vivenciado em relações sociais. Portanto, os alunos deverão 
participar ativamente dos trabalhos propostos pelo professor que os motivará a opinar sobre o 
tema das leituras e a expressar suas ideias para que ocorra uma transformação positiva em 
relação ao comportamento social do indivíduo. Durante o desenvolvimento desse projeto os 
conceitos de "família" preestabelecidos pelos adolescentes serão considerados e trabalhados de 
forma a ajudá-lo na construção de uma nova visão a respeito do assunto. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA REGINA COUTINHO DE REZENDE
Orientador: Sandra Mara da Silva Marques Mendes - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Explorando o campo semântico da palavra família pelo viés da leitura
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: leitura,semântica,léxico,família
Resumo: O presente projeto tem o objetivo de analisar o campo lexical da palavra "família" pelo 
viés da leitura, fazendo uso de diversos gêneros discursivos, a fim de que os alunos possam 
estabelecer relações com a realidade em que vivem. Através das atividades que serão realizadas, 
os alunos terão a possibilidade de aprimorar o relacionamento interpessoal tanto no âmbito 
escolar quanto no âmbito familiar. O conhecimento será construído por meio da troca de 
experiências e pelo que será vivenciado em relações sociais. Portanto, os alunos deverão 
participar ativamente dos trabalhos propostos pelo professor que os motivará a opinar sobre o 
tema das leituras e a expressar suas ideias para que ocorra uma transformação positiva em 
relação ao comportamento social do indivíduo. Durante o desenvolvimento desse projeto os 
conceitos de "família" preestabelecidos pelos adolescentes serão considerados e trabalhados de 
forma a ajudá-lo na construção de uma nova visão a respeito do assunto. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SCHEILA APARECIDA FERREIRA GRIGOLON
Orientador: Raquel Massinhan Bebici - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A LEITURA: um caminho na busca pelo saber
Tema: O ensino e a aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura, Literatura Infanto-juvenil, Tecnologias, Escrita
Resumo: Este artigo, desenvolvido como requisito do PDE - Programa de Desenvolvimento 
Educacional, promovido pela SEED - Secretaria Estadual de Educação do Paraná, apresenta a 
implementação do projeto de intervenção pedagógica aplicado no 6º Ano - Ensino Fundamental, 
Colégio estadual Nova Visão-EFM, município de Chopinzinho-PR, Núcleo Regional de Educação - 
Pato Branco. A intervenção se deve à consciência das rápidas transformações mundiais e à 
necessidade de acompanhar a evolução, aumentando os conhecimentos, onde a leitura é grande 
aliada que busca mudar concepções de leitura e escrita, que podem proporcionar prazer e 
diversão. O objetivo do trabalho foi desenvolver atividades que instiguem o gosto pela leitura, de 
forma agradável, à faixa etária de 10 a 12 anos, apoiando-se na apresentação de obras literárias 
aliadas às tecnologias. No desenvolvimento do projeto propuseram-se alternativas para minimizar 
a distância entre a leitura dos meios de comunicação e a leitura que prioriza a linguagem verbal. 
Procurou-se aliar a leitura à tecnologia para resgate do que é essencial. Desenvolveu-se um 
trabalho aliando o prazeroso ao necessário focando o ensino-aprendizagem. Foram utilizados 
materiais e estratégias desenvolvendo as capacidades de leitura e escrita dos estudantes. 
Partindo-se da obra "O Carteiro chegou", organizou-se uma Unidade Didática, com atividades de 
leitura diversificada, uso das mídias, atraindo-os ao ato de ler como hábito cotidiano. No 
desenvolvimento do trabalho, utilizou-se a técnica de oficinas de leitura e produção de textos, 
entremeadas pela pesquisa e explanação de conteúdos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SCHEILA APARECIDA FERREIRA GRIGOLON
Orientador: Raquel Massinhan Bebici - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Um novo caminho em busca do saber: a leitura
Tema: O ensino e a aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura, Literatura Infanto-juvenil, Tecnologias, Escrita
Resumo: Este material didático-pedagógico constitui-se em uma Unidade Didática e devido à 
consciência de que o mundo transforma-se rapidamente e por isso é necessário acompanhar a 
evolução aumentando os conhecimentos, assim, a leitura é grande aliada, levando à busca pelas 
mudanças nas concepções de leitura e escrita, conduzindo-as à visão de que são elementos que 
proporcionam prazer e diversão. O objetivo geral deste trabalho é desenvolver atividades que 
proporcionem o gosto pela leitura de forma agradável à faixa etária dos 10 a 12 anos, apoiando-
se em novas formas de apresentação de obras literárias e tecnológicas. Com isso, se propõem 
alternativas que minimizem a distância entre a leitura propiciada pelos meios de comunicação e a 
leitura de textos que priorizam a linguagem verbal. Ainda, objetiva aliar a leitura à tecnologia numa 
tentativa de resgate do que é essencial, ou seja, desenvolver um trabalho no qual sejam aliados o 
prazeroso e o necessário com foco no ensino-aprendizagem. Para isso, serão utilizadas 
estratégias e materiais que desenvolvam a sensibilidade e a capacidade de leitura e escrita dos 
estudantes. Partindo-se da obra "O Carteiro chegou", desenvolver-se-á um trabalho com leitura 
diversificada, uso das tecnologias da informação, cinema, música, imagens, histórias em 
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quadrinhos, para que os alunos sintam-se atraídos ao ato de ler e fazê-lo um hábito em seu 
cotidiano. Para o desenvolvimento do trabalho, será utilizada a técnica de oficinas de leitura e 
produção de textos, entremeadas pela pesquisa e explanação de conteúdos sobre o que é 
abordado no decorrer das aulas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SCHEILA FERREIRA DAMAS ZAPPE
Orientador: Roberlei Alves Bertucci - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A NOTÍCIA E O TEXTO DE OPINIÃO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE 
LEITORES E PRODUTORES COMPETENTES
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: LEITURA, PRODUÇÃO DE TEXTO, NOTÍCIA, ARTIGO DE OPINIÃO
Resumo: Este artigo relata a proposta de intervenção realizada no ano de 2015, no Colégio 
Estadual Alfredo Greipel Júnior, município de Piên. A proposta objetivou contribuir para a 
formação de leitores e produtores competentes, de uma turma do 8º ano das séries finais do 
Ensino Fundamental, por meio dos gêneros notícia e texto de opinião. A teoria histórico-crítica e a 
teoria do discurso como prática social fundamentam as Diretrizes Curriculares do Estado do 
Paraná, e, assim, subsidiaram as práticas de leitura e escrita propostas em todo o período de 
implementação do projeto de pesquisa. As estratégias metodológicas e procedimentos didáticos 
enfocaram a leitura de notícias de jornais e textos de opinião, bem como a produção escrita que 
assumiu o papel social. As atividades produzidas a partir do projeto de intervenção foram 
organizadas em caderno pedagógico, composto de oficinas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SCHEILA FERREIRA DAMAS ZAPPE
Orientador: Roberlei Alves Bertucci - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A NOTÍCIA E O TEXTO DE OPINIÃO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE 
LEITORES E PRODUTORES COMPETENTES
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: LEITURA, PRODUÇÃO DE TEXTO, NOTÍCIA, TEXTO DE OPINIÃO
Resumo: Este material pedagógico visa contribuir para a formação de leitores e produtores 
competentes no 8º ano do Ensino Fundamental por meio da leitura e da produção de textos, como 
a notícia e os textos de opinião, favorecendo as interações sociais e ampliando a capacidade 
leitora. Esse caderno pedagógico composto de oito oficinas envolve atividades de leitura e escrita 
e tem como conteúdo básico o discurso como prática social. Pretende-se ampliar as leituras a 
partir de temas, desenvolver a cidadania, explorar a capacidade de expressão e argumentação, 
aproximar o contato com a língua escrita e a linguagem jornalística contribuindo para a formação 
do leitor. Neste material didático optou-se pelo trabalho com oficinas pedagógicas, pois é um dos 
possíveis caminhos para a articulação entre teoria e prática.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SELMA CECCON
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Despertando o gosto pela leitura através da valorização de autores locais
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: leitura, formação de leitores, autor local
Resumo: Tema: Formação de leitores. Este Projeto tem o intuito de formar alunos leitores com 
base no livro escrito pelo autor local, Luiz Antônio Polli, despertando o gosto pela leitura. Esse 
autor foi escolhido porque nasceu e foi educado na cidade em que o projeto será realizado e 
poderá servir de incentivo para os alunos. Considera-se que a prática da leitura precisa ser 
valorizada e incentivada, pois é ela que pode desenvolver e ampliar o conhecimento do aluno. 
Pretende-se assim, valorizar a leitura, despertar o prazer de ler, encontrar na leitura novos 
conhecimentos. Para isso, os alunos farão pesquisa de cunho bibliográfico exploratório, por meio 
de livros, revistas, sites, e acervos na escola pesquisada, farão entrevista com o autor, 
participarão de leituras compartilhadas de seu livro, irão organizar atividades na escola para 
divulgar o livro e o autor, entre outras atividades.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SELMA CECCON
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Despertando o gosto pela leitura através da valorização de autores locais
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: leitura, formação de leitores, autor local
Resumo: Tema: Formação de leitores. Este Projeto tem o intuito de formar alunos leitores com 
base no livro escrito pelo autor local, Luiz Antônio Polli, despertando o gosto pela leitura. Esse 
autor foi escolhido porque nasceu e foi educado na cidade em que o projeto será realizado e 
poderá servir de incentivo para os alunos. Considera-se que a prática da leitura precisa ser 
valorizada e incentivada, pois é ela que pode desenvolver e ampliar o conhecimento do aluno. 
Pretende-se assim, valorizar a leitura, despertar o prazer de ler, encontrar na leitura novos 
conhecimentos. Para isso, os alunos farão pesquisa de cunho bibliográfico exploratório, por meio 
de livros, revistas, sites, e acervos na escola pesquisada, farão entrevista com o autor, 
participarão de leituras compartilhadas de seu livro, irão organizar atividades na escola para 
divulgar o livro e o autor, entre outras atividades.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILMARA CRISTINA TRATCH SCHELIGA
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Literatura e história: Histórias de mulheres
Tema: Literatura e escola: romances históricos contemporâneos e a formação de leitores literários
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Palavras-chave: Literatura e história: Histórias de mulheres
Resumo: Este artigo tem como objetivo principal apresentar as conclusões da implementação do 
projeto: Literatura e História: História de Mulheres, desenvolvido com os alunos da 3a série do 
Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Professor Dario Veloso, município de 
Mallet. Neste estudo pretende-se repensar práticas de ensino de literatura por meio de um 
trabalho que se centra em romances históricos contemporâneos escritos por mulheres, num 
processo de rediscussão da história oficial, que nem sempre dá espaço e voz à mulher. Assim, 
foram selecionados dois romances históricos escritos por mulheres, publicados no Brasil, nos 
anos 1997 e 2012, respectivamente. Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz: incrível trajetória de 
uma princesa negra entre a prostituição e a santidade, autoria de Heloisa Maranhão, e Anita 
Garibaldi: a heroína de dois mundos, autoria de Loredana Frescura e Marco Tomatis. O trabalho 
foi desenvolvido com o perfil de duas mulheres presentes nestes romances, resgatando, 
analisando e comparando a sociedade na qual a mulher estava inserida e o comportamento que 
desempenhava, suas angústias, receios e a repressão sofrida ao longo da história. Optou-se pela 
metodologia baseada no Método Recepcional, apresentada nos fundamentos e princípios da 
Estética de Recepção, que busca formar leitores capazes de expressar o que sentiram no ato da 
leitura; e ainda de interagir com a obra de maneira que possam confrontar essa leitura com o seu 
mundo e o próprio conhecimento, refletindo e debatendo acerca da obra que leem, estimulando e 
incentivando a ler cada vez mais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILMARA CRISTINA TRATCH SCHELIGA
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Literatura e história: Histórias de mulheres
Tema: Literatura e escola: romances históricos contemporâneos e a formação de leitores literários
Palavras-chave: Literatura: Romances históricos contemporâneos, Mulheres
Resumo: A produção didático- pedagógica unidade didática implica em proporcionar o encontro 
do leitor com a literatura, promovendo a interação, a experimentação de novas sensações que 
encantem e despertem o interesse pela leitura de romances históricos contemporâneos, por meio 
de textos que enfocam, em especial, versões diferentes da história da mulher, realizando a leitura 
destes romances, escritos por mulheres num processo de rediscussão de uma história oficial que 
não dá espaço e voz à mulher.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA MARCAL
Orientador: GERSONITA ELPIDIO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Reflexões acerca da diversidade de gênero sob a perspectiva da literatura de autoria 
feminina
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Formação docente, Diversidade de gênero, Literatura de autoria feminina
Resumo: Este artigo tem por objetivo propiciar auxílio aos professores, no que se refere à 
diversidade de gênero por meio da literatura de autoria feminina em obras representativas de 
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Marina Colasanti, buscando a elaboração de diferentes encaminhamentos metodológicos, 
qualificando o papel reflexivo da escola. Em relação aos aspectos metodológicos, este trabalho 
configura-se por ser uma pesquisa social de natureza qualitativa que enquadra como pesquisa-
ação aplicada a um contexto social de forma a aprimorar as ferramentas didático pedagógicas dos 
professores por meio de Oficina de Formação. Através desta pesquisa foi possível concluir que 
nossos/as educadores/as necessitam de estudos e orientações no que se refere ao tema 
"Diversidade de Gênero". Este trabalho muito contribuiu para a reflexão crítica sobre a 
desconstrução dos estereótipos de gênero, uma vez que se trata de um campo recente, que 
precisa ser conquistado e expandido, se queremos construir uma sociedade menos desigual.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA MARCAL
Orientador: GERSONITA ELPIDIO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Reflexões acerca da diversidade de gênero sob a perspectiva da literatura de autoria 
feminina
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Formação docente, Diversidade de gênero, Literatura de autoria feminina
Resumo: A proposta pedagógica a ser desenvolvida é uma Unidade Didática e está planejada e 
direcionada aos/as docentes e pedagogos/as dos anos finais do Ensino Fundamental com a 
intenção de possibilitar uma reflexão acerca da diversidade de gênero de modo a contribuir para a 
desconstrução dos estereótipos em termos de diferença sexual, possibilitando a inclusão de todas 
as pessoas, sejam elas do sexo feminino ou masculino e, considerando as múltiplas formas em 
que estes podem se desdobrar. Será implementado em encontros semanais no Colégio Estadual 
Santo Inácio de Loyola, município de Terra Rica, envolvendo atividades teóricas e práticas, com 
duração de 40 horas, sendo 32 horas presenciais subdivididas em 08 encontros de 04 horas e 08 
horas à distância. Optou-se por Oficina de Formação, pois é uma oportunidade de vivenciar 
situações concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos 
pedagógicos. A primeira atividade se dará por meio de um diagnóstico (questionário escrito) para 
verificar os conhecimentos prévios dos participantes. As demais atividades serão através de 
leituras, a fim de propiciar formação teórica, possibilitando melhor compreensão da diversidade de 
gênero e da literatura de autoria feminina; dinâmicas; vídeos; reflexões em relação aos aspectos 
relacionados ao papel feminino na sociedade através dos contos de Marina Colasanti "Para que 
ninguém a quisesse" e "A moça tecelã"; produção de materiais didáticos de apoio pelos próprios 
cursistas, apresentação e intercâmbio dos materiais produzidos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA MARCIA SCHILIVE
Orientador: Adriana Dalla Vecchia - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: TEATRO E ESCOLA - Oralidade, leitura e escrita como prática social.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Teatro, oralidade, leitura, escrita
Resumo: O presente artigo refere-se aos resultados do trabalho realizado através do PDE - 
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Programa de Desenvolvimento Educacional, em uma Escola Pública do Estado do Paraná, 
denominada Escola Estadual do Campo de Guaraí - Ensino Fundamental, sobre o tema Teatro e 
Escola - Oralidade, leitura e escrita como prática social. A pesquisa surgiu do contexto escolar, 
onde diariamente os alunos enfrentam problemas e conflitos que fazem parte do convívio 
educacional. Baseada na afirmação de Bakhtin, afirmar-se que o gênero teatro pode ser utilizado 
como prática pedagógica a qual, além de contribuir para o convívio entre os indivíduos, 
transforma-se em um aporte ao desenvolvimento da imaginação. Este trabalho propôs-se a 
interpretar, criar e representar os conflitos que fazem parte do cotidiano escolar, oportunizando 
aos educandos o desenvolvimento de uma cultura de paz no ambiente escolar e social e com 
aprimoramento da comunicação. Buscou-se a história e o conceito do gênero teatro e sua 
classificação. Para tanto, foram analisadas as discussões de Olga Reverbel ao afirmar a 
importância do teatro no âmbito escolar por meio dos jogos teatrais. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA MARCIA SCHILIVE
Orientador: Adriana Dalla Vecchia - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: EATRO E ESCOLA - Oralidade, leitura e escrita como prática social.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Teatro, oralidade, leitura, escrita
Resumo: Esse projeto tem como objetivo desenvolver no educando a oralidade, a leitura e a 
escrita como prática social. Na sociedade contemporânea, é necessário que o indivíduo saiba ler, 
escrever e se comunicar de maneira ampla. Mediante essa constatação, a escola e os 
educadores devem utilizar-se de todas as ferramentas possíveis, para que este desenvolvimento 
aconteça. Surgem então, o teatro como ação pedagógica ampla, pois permite um trabalho 
vinculado a esses três pilares: oralidade, leitura e escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA MARIA DOS SANTOS
Orientador: Paulo Rogerio de Almeida - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O descobrir e redescobrir de um mundo "MARAVILHOSO" da análise linguística
Tema: Linguística aplicada e ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Oralidade, Análise linguística, Violência doméstica
Resumo: O presente artigo relata o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica, bem 
como a elaboração da unidade didática e implementação, no decorrer do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Diante 
disso, foi proposto a Unidade Didática, com o objetivo de despertar o interesse e a prática 
significativa da análise lin-guística. Subsidiaram o estudo sobre esta temática ANTUNES (2003) e 
as orientações das Diretrizes Curriculares de Ensino (PARANÁ, 2008). A Unidade Didática teve 
como público alvo alunos do 6º. Ano A do Ensino fundamental, do Colégio Estadual Carmelina 
Ferreira Pedroso E.F.M., da cidade de Arapoti, Paraná. As intervenções ocorreram em forma de 
aulas, que enfatizaram a importância da língua como instrumento de acesso à informação. 
Demandou habilidades de leitura, escrita e oralida-de com ênfase na análise linguística. Tais 
reflexões foram articuladas ao estudo do gênero "Conto Maravilhoso", relacionado a temática a 
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violência doméstica. Percebeu-se o desenvolver das compe-tências e habilidades para auxiliar no 
exercício da vida, envolveu os requisitos linguísticos básicos do aprendizado da Língua 
Portuguesa: ler, falar, ouvir e escrever, bem como promoveu a interação com seus pares na 
construção do conhecimento.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA MARIA DOS SANTOS
Orientador: Paulo Rogerio de Almeida - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O descobrir e redescobrir de um mundo "MARAVILHOSO" da análise linguística
Tema: Linguística aplicada e ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Oralidade, Análise linguística, Violência doméstica
Resumo: Entre os alunos do 6º ano observa-se uma grande dificuldade nas práticas de leitura, 
oralidade, escrita e análise linguística propostas nas aulas de Língua Portuguesa. Diante disso 
propõe-se esta Unidade Didática, desenvolvido no decorrer do PDE/SEED, com o objetivo de 
despertar o interesse e a prática significativa da análise linguística. Subsidiam o estudo sobre esta 
temática ANTUNES (2003) e as orientações das Diretrizes Curriculares de Ensino (PARANÁ, 
2008). A Unidade Didática terá como público alvo alunos do 6º Ano do Ensino fundamental, do 
Colégio Estadual Carmelina Ferreira Pedroso E.F.M., da cidade de Arapoti, Paraná. As 
intervenções ocorrerão em forma de aulas que enfatizarão a importância da língua como 
instrumento de acesso à informação, demandando habilidades de leitura, escrita e oralidade com 
ênfase na análise linguística. Tais reflexões serão articuladas ao estudo do gênero "Conto 
Maravilhoso" relacionado à temática da violência doméstica. Assim, espera-se desenvolver as 
competências e habilidades para auxiliar no exercício da vida, envolvendo os requisitos 
linguísticos básicos do aprendizado da Língua Portuguesa: ler, falar, ouvir e escrever, bem como 
promover a interação com seus pares na construção do conhecimento. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA MOREIRA MENDES
Orientador: Jaqueline Aparecida dos Santos Dutra - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O ENSINO SISTEMÁTICO DE ORTOGRAFIA COMO REQUISITO PARA A REFLEXÃO 
SOBRE A ESCRITA DAS PALAVRAS PELOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL FASE II, NA 
MODALIDADE DE EJA.
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Ortografia, Ensino sistemático, EJA
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica pretende desenvolver um ensino de ortografia de 
maneira sistematizada, com oportunidades de reflexão sobre as dificuldades apresentadas pelos 
alunos do Ensino Fundamental Fase II, na Modalidade de EJA, no que se refere à escrita das 
palavras com momentos de análises nas regras ortográficas ou observando a sua formação 
através do som das letras.Entende-se que esta metodologia poderá diminuir os desvios 
ortográficos de maneira gradativa e sutil, permitindo que o aluno internalize o conhecimento 
através de atividades simples e constantes, efetivando a aprendizagem. Em resumo, que ele 
aprenda sem decorar, percebendo a organização de cada palavra e se tornando autônomo 
durante a produção textual, algo primordial para que seja introduzido no mundo da escrita.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uepg_port_artigo_silvana_moreira_mendes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uepg_port_artigo_silvana_moreira_mendes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uepg_port_artigo_silvana_moreira_mendes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uepg_port_pdp_silvana_maria_dos_santos.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA MOREIRA MENDES
Orientador: Jaqueline Aparecida dos Santos Dutra - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino sistemático de ortografia como requisito para a reflexão sobre a escrita das 
palavras aos alunos do Ensino fundamental Fase II, na Modalidade de EJA
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Ortografia, reflexão, aprendizagem
Resumo: Este trabalho busca tratar o ensino da ortografia de maneira sistematizada e reflexiva, 
oportunizando aos alunos da EJA momentos de análise das regras da escrita das palavras. 
Entende-se que esta iniciativa poderá diminuir os desvios ortográficos de maneira gradativa e 
sutil, permitindo que o aluno internalize o conhecimento através de atividades simples e 
constantes, efetivando a aprendizagem. Em suma, espera-se que ele aprenda sem decorar, 
percebendo a organização de cada palavra. Além disso, acredita-se que os resultados poderão 
inserir o educando no mundo da escrita, considerando-a não somente forma, mas conteúdo. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA VALDIVINA ANDRADE
Orientador: MARIA CLECI VENTURINI - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Contos de fadas: o tradicional e o moderno na constituição de imaginários em torno da 
mulher
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contos de fadas, Análise de discurso, subjetividade, mulher
Resumo: Os fundamentos teóricos que embasam o presente trabalho são os da Análise de 
Discurso e sua especificidade está em colocar a leitura, no presente trabalho, dos contos de 
fadas, em suspenso. Por essa teoria se pergunta pelos efeitos de sentidos constituídos pelo 
trabalho da língua na história. Espera-se, dessa maneira, que o sujeito-aluno do 6º ano reflita em 
torno das práticas sócio-históricas em funcionamento, principalmente em relação à mulher, 
separando e ao mesmo tempo relacionando a realidade e a ficção. Um ponto importante da leitura 
do mundo do faz de conta é, dentre outros, desencadear na criança a capacidade de associação 
ou de distanciamento dos acontecimentos narrados em relação à sua vida real, favorecendo a 
construção de conceitos sobre as práticas que se desenvolvem na formação social e, além disso, 
possibilitando a formação de opiniões próprias, construídas de acordo com seus posicionamentos. 
E a partir dos contos de fadas, entendidos como uma forma de viver e de ver o mundo de modo 
menos real e mais ligado à fantasia, busca-se nessa pesquisa do PDE uma abordagem crítica, 
que promova questionamentos em torno da realidade em que esses sujeitos alunos vivem, 
possibilitando que intervenham nessa realidade positivamente, via leitura e interpretação de ficção 
aprofundada, ajudando-os a partir da prática de leitura a entender os textos a partir dos contextos 
de produção, incluindo reflexões em torno do autor e do contexto sócio-histórico de circulação da 
obra. Os sujeitos alunos ampliarão os efeitos de sentido que os contos de fadas apresentam.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA VALDIVINA ANDRADE
Orientador: MARIA CLECI VENTURINI - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contos de fadas: o tradicional e o moderno na constituição de imaginários em torno da 
mulher
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contos de fadas, Análise de discurso, subjetividade, mulher
Resumo: Os fundamentos teóricos que embasam o presente trabalho são os da Análise de 
Discurso e sua especificidade está em colocar a leitura, no presente trabalho, dos contos de 
fadas, em suspenso. Por essa teoria se pergunta pelos efeitos de sentidos constituídos pelo 
trabalho da língua na história. Espera-se, dessa maneira, que o sujeito-aluno do 6º ano reflita em 
torno das práticas sócio-históricas em funcionamento, principalmente em relação à mulher, 
separando e ao mesmo tempo relacionando a realidade e a ficção. Um ponto importante da leitura 
do mundo do faz de conta é, dentre outros, desencadear na criança a capacidade de associação 
ou de distanciamento dos acontecimentos narrados em relação à sua vida real, favorecendo a 
construção de conceitos sobre as práticas que se desenvolvem na formação social e, além disso, 
possibilitando a formação de opiniões próprias, construídas de acordo com seus posicionamentos. 
E a partir dos contos de fadas, entendidos como uma forma de viver e de ver o mundo de modo 
menos real e mais ligado à fantasia, busca-se nessa pesquisa do PDE uma abordagem crítica, 
que promova questionamentos em torno da realidade em que esses sujeitos alunos vivem, 
possibilitando que intervenham nessa realidade positivamente, via leitura e interpretação de ficção 
aprofundada, ajudando-os a partir da prática de leitura a entender os textos a partir dos contextos 
de produção, incluindo reflexões em torno do autor e do contexto sócio-histórico de circulação da 
obra. Os sujeitos alunos ampliarão os efeitos de sentido que os contos de fadas apresentam.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA
Orientador: Maisa Cardoso - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: O ensino-aprendizagem da leitura no Ensino Fundamental por meio do gênero discursivo 
Fábula
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Gênero discursivo, Fábulas, Perguntas de leitura
Resumo: O presente artigo visa contribuir, em sua divulgação, para a socialização dos resultados 
apresentados da pesquisa desenvolvida no PDE 2014 (Programa de Desenvolvimento 
Educacional), proposto pela SEED (Secretaria de Estado da Educação do Paraná). A 
implementação ocorreu no ano de 2015, no Colégio Estadual Dr Lamartine Rollo Soares - EFM, 
na cidade de Loanda - Pr, com alunos do 6º ano, período matutino, do Ensino Fundamental. Com 
base no gênero discursivo fábula, teve como objetivo o desenvolvimento da capacidade leitora, 
procurando minimizar dificuldades de interpretação, em busca da formação de um leitor 
competente. Ao utilizar práticas como interpretação textual, recortes e montagens de fábulas, 
charges, dramatizações e vídeos, a fim de desenvolver o gosto pela leitura, buscou-se uma 
ferramenta metodológica eficaz e descontraída no processo ensino e aprendizagem da Língua 
Portuguesa. Com esse trabalho, houve o enriquecimento, não somente dos conceitos necessários 
à compreensão do gênero fábula através de seus aspectos temáticos, estilísticos e estruturais, 
como também despertou, nos estudantes, a capacidade de relacionar o conteúdo da leitura aos 
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fatos do cotidiano, ou seja, auxiliou na produção de sentidos desse gênero, por meio de perguntas 
de leitura, estimulando na observação de valores destacados nas fábulas, presentes na moral 
desse gênero ou permeados na cena que se conta, a fim de conceder a apropriação das 
habilidades de leitura crítica. Por meio das atividades, também atualizamos os valores das fábulas 
clássicas com o tempo atual, ocorrendo assim, o incentivo aos educandos a terem na leitura 
literária, uma fonte de cultura e entretenimento.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA
Orientador: Maisa Cardoso - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino-aprendizagem da leitura no Ensino Fundamental por meio do gênero discursivo 
Fábula
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, Gênero discursivo, Fábulas, Perguntas de leitura
Resumo: A leitura é sempre fator de discussão no ambiente escolar, por percebe-se a forte 
resistência de nossos alunos diante dessa atividade, desencadeando dificuldades de 
compreensão dos conteúdos, não só na disciplina de Língua Portuguesa, mas também, nas 
demais disciplinas curriculares. Este projeto de intervenção tem por objetivo apresentar uma 
proposta de incentivo à leitura que desenvolva a capacidade leitora, através do trabalho com o 
gênero discursivo Fábulas, minimizando, nos alunos, as dificuldades de interpretação, em busca 
da formação de um leitor competente por meio de perguntas de leitura. O aporte teórico principal 
desenvolve-se em torno dos autores: Bakhtin(2003); Cândido (1972, 1995); Coelho (2000); Solé 
(1998). O gênero Fábula foi proposto por ser um gênero discursivo atrativo para os alunos, pois 
envolve um ensinamento moral de caráter instrutivo que possibilita um envolvimento, por parte 
dos alunos, em discussões e opiniões dos fatos apresentados, não apresentando textos muito 
longos. O projeto será desenvolvido com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, do Colégio 
Estadual Narciso Mendes do município de Santa Isabel do Ivaí, no primeiro semestre de 2015. 
Inicialmente, a partir de uma Sequência Didática (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEWLY, 2004), será 
realizado um questionamento para uma investigação prévia da compreensão dos alunos sobre o 
gênero discursivo Fábulas, dando sequência com as atividades propostas na unidade didática, 
que visam cumprir os objetivos específicos elencados no projeto de intervenção pedagógica.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA CRISTINA MARCONI DE SOUZA
Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Práticas de leitura de contos em um 7o. Ano do Ensino Fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, perspectiva cognitivo-discursiva, contos,
Resumo: O presente artigo apresenta uma reflexão sobre a construção e produção de sentidos 
na leitura de contos, em que os sujeitos alunos possam se constituir leitores ativos, utilizando 
estratégias possíveis de serem aplicadas na leitura desse e de outros gêneros, ao mesmo tempo 
em que se constituem sujeitos sócio-históricos que produzem sentido na leitura. A investigação 
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resulta da aplicação de material didático aplicado em um 7º ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Aníbal Khury de Iretama-Pr, em torno do discurso sobre a velhice. Os aportes 
teóricos advêm das perspectivas cognitivista e discursiva de leitura (Orlandi, (1988) Solé;(1998) 
Antunes;(2003), que resguardadas as devidas impossibilidades de confluências, podem ser 
coadunadas em pontos possíveis, conforme propõe Ritter (1999), em sua perspectiva cognitivo-
discursiva. Foi formado um grupo de contadores de história, que procurou produzir sentidos na 
leitura e utilizar as estratégias de leitura durante a contação de histórias (contos). Os resultados 
demonstram que a aplicação de estratégias ajuda o aluno a se organizar diante dos objetivos da 
leitura, assim, como isso não impossibilita que reflitam sobre as condições sócio-histórico e 
ideológicas que sustentam o discurso.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA CRISTINA MARCONI DE SOUZA
Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Práticas de leitura de contos em um 7o. Ano do Ensino Fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, contos, contação de histórias
Resumo: Esta unidade didática apresenta encaminhamentos teóricos-metodológicos e práticos 
para que os alunos desenvolvam habilidades para construir / produzir sentidos na leitura de 
contos e ao mesmo tempo possam se constituir leitores ativos, utilizando estratégias na leitura 
desse e de outros gêneros. Elaboraremos o material didático a ser aplicado em um 7º ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Aníbal Khury de Iretama-Pr. Coadunamos aportes 
teóricos das perspectivas cognitivista e discursiva de leitura (ORLANDI, 1988; SOLÉ, 1998; 
ANTUNES, 2003;) para balizar práticas de leituras de contos e formar alunos que encontrem 
sentido e interesse no que leem. Além disso, intencionamos formar grupo de contadores de 
histórias capazes de produzir sentidos na leitura e utilizar as estratégias de leitura durante a 
contação de histórias (contos), de forma que incentivem os ouvintes a utilizá-las também durante 
suas leituras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA SUZANA ROSA NAGNIBEDA SILVA
Orientador: Jaqueline Aparecida dos Santos Dutra - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A ESCRITA E A REESCRITA TEXTUAL DOS GÊNEROS CONTO E SINOPSE COMO 
INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM LINGUÍSTICA
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Escrita, Reescrita, Conto e Sinopse, Análise linguística
Resumo: O presente artigo busca apresentar os resultados do projeto de intervenção pedagógica 
intitulado "A Escrita e Reescrita de Textos como Instrumento para a Superação de Dificuldades de 
Aprendizagem dos Alunos do 6º Ano", elaborado como proposta de trabalho para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, do Estado do Paraná, turma 2014, aplicado aos alunos do 
Colégio Estadual Maestro Bento Mossurunga, em Ponta Grossa - PR. O objetivo do trabalho foi 
levar o aluno à prática da produção textual, tomando como ponto de partida os gêneros conto e 
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sinopse e organizar atividades coletivas de análise linguística, contemplando as principais 
ocorrências de desvios da norma da língua escrita, capacitando os alunos a escreverem, 
revisarem e reescreverem seus textos com autonomia e competência. Para isso, desenvolvemos 
uma Unidade Didática com o título "O Conto e a Sinopse como Instrumentos para o 
Aperfeiçoamento da Escrita", na qual se propõe o desenvolvimento de atividades de leitura e 
produção textual que proporcionem aos alunos um trabalho com gêneros pertencentes ao seu 
contexto social, bem como a capacitação da revisão e reescrita autônoma de seus textos. Os 
resultados comprovam a importância de um trabalho direcionado pelo professor para releitura e 
revisão das próprias produções, com a intenção de reescrevê-las buscando um melhor 
aperfeiçoamento da escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA SUZANA ROSA NAGNIBEDA SILVA
Orientador: Jaqueline Aparecida dos Santos Dutra - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O conto e a sinopse como instrumentos para aperfeiçoamento da escrita
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Reescrita
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo desenvolver estratégias que levem o aluno à 
prática da produção textual, analisando as produções dos alunos do 6º ano, capacitando-os a 
produzirem seus textos, revisá-los e reescrevê-los de forma autônoma, através de atividades de 
leitura, escrita, revisão e reescrita, utilizando para esses fins os gêneros textuais conto e sinopse, 
dentro de uma unidade didática.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE DA SILVA FRANCA
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: Leitura e oralidade por meio das fábulas africanas
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade.
Palavras-chave: fábulas africanas, desenvolvimento, leitura
Resumo: A leitura é uma prática básica, essencial para aprender a olhar o mundo a nossa volta e 
viver melhor. Por esse motivo, o gênero escolhido para trabalhar a leitura foi a fábula. Segundo 
Bagno (2006), a fábula é um gênero literário muito antigo, que se encontra em, praticamente, 
todas as culturas humanas. Este caráter universal da fábula se deve, sem dúvida, à sua ligação 
com a sabedoria popular. Dentre a diversidade de fábulas existentes, optou-se por trabalhar com 
as fábulas africanas, mais especificamente, fábulas angolanas e senegalesas, uma vez que boa 
parte dos alunos não conhece esse material. A partir do gênero escolhido, a implementação 
proposta teve como objetivo incentivar o interesse pela leitura, no âmbito escolar, visando à 
formação do caráter do leitor no educando e seu desenvolvimento social e cultural. O projeto de 
intervenção pedagógica foi desenvolvido no Colégio Estadual Leonel Franca, na cidade de 
Paranavaí, no ano de 2015, e os sujeitos de pesquisa foram os alunos do 6ª ano do Ensino 
Fundamental II. Como encaminhamento metodológico, optou-se pelo esquema da Unidade 
Didática. No primeiro momento, os alunos foram apresentados às fábulas moçambicanas, com 
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atividades de pré, durante e pós-leitura. Posteriormente, os alunos foram apresentados às fábulas 
senegalesas, com o intuído de trabalhar a dramatização. Em seguida, os alunos do 6º ano fizeram 
apresentações das dramatizações trabalhadas no projeto para os alunos dos 7ª anos 6ºano do 
colégio citado. O resultado da implementação proporcionou a redescoberta do prazer de ler pelos 
jovens alunos, tão absorvidos pelas tecnologias digitais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE DA SILVA FRANCA
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e Oralidade por meio das Fábulas Africanas
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: fábulas africanas, desenvolvimento, leitura
Resumo: Esta produção didático-pedagógica se justifica por propor minimizar as dificuldades de 
leitura apresentadas pelos alunos do 6º ano, por meio das fábulas africanas, já que a prática da 
leitura é de fundamental importância para a independência de cada um de nós. A leitura das 
fábulas africanas contemplará a diversidade cultural presente no Brasil. Como encaminhamento 
metodológico, optou-se pelo esquema da Unidade Didática. O objetivo central dessa Unidade 
Didática é despertar o interesse pela leitura, visando à formação do aluno e à melhora do seu 
desenvolvimento sociocultural. Para tanto, será utilizado o gênero fábula, por meio de algumas 
fábulas de origem moçambicana e senegalesa. O público alvo são os alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental II do Colégio Estadual Leonel Franca na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE DE OLIVEIRA CHRISTONI
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Vivenciando a Literatura: da leitura à dramatização do conto Noite de Almirante de 
Machado de Assis
Tema: Língua Portuguesa - Literatura
Palavras-chave: Conto, Leitura, Dramatização
Resumo: A sala de aula deve ser o local de oficinas, de rodas de leitura, dinâmicas interativas e 
prazerosas. Aulas maçantes e repetitivas, resultado de uma época em que mais se valorizava a 
gramática que a leitura e a compreensão de textos, em seus diversos gêneros, são motivos do 
desinteresse dos alunos. A leitura de textos literários tem sido deixada de lado pelos professores, 
o que é lamentável, pois perde-se desse modo, ricas oportunidades de oferecer-lhes todo um 
universo de conhecimento que a Literatura, enquanto expressão artística, pode oferecer-lhes. O 
presente projeto apresenta ao aluno o texto literário enquanto uma das formas de expressão 
artística, podendo ser explorado de forma interativa e lúdica, seduzindo e encantando para a 
leitura, tão defasada e descontextualizada nas salas de aula. Foi escolhido o conto Noite de 
Almirante, de Machado de Assis, pois, além de ser o autor um ícone da Literatura, o gênero conto 
por sua estrutura simplificada, pode estimular e entreter de forma lúdica, despertando o interesse 
dos alunos pela leitura, ao contrário das atividades gramaticais repetitivas e das leituras forçadas. 
Esse projeto está estruturado para ser desenvolvido em mais ou menos 18 aulas, o que pode 
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variar de acordo com número de alunos em cada sala e o envolvimento dos mesmos nas 
atividades propostas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE DE OLIVEIRA CHRISTONI
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Vivenciando a Literatura: da leitura à dramatização do conto Noite de Almirante de 
Machado de Assis
Tema: Literatura
Palavras-chave: Conto, Leitura, Dramatização
Resumo: A sala de aula deve ser o local de oficinas, de rodas de leitura, dinâmicas interativas e 
prazerosas. Aulas maçantes e repetitivas, resultado de uma época em que mais se valorizava a 
gramática que a leitura e a compreensão de textos, em seus diversos gêneros, são motivos do 
desinteresse dos alunos. A leitura de textos literários tem sido deixada de lado pelos professores, 
o que é lamentável, pois perde-se desse modo, ricas oportunidades de oferecer-lhes todo um 
universo de conhecimento que a Literatura, enquanto expressão artística, pode oferecer-lhes. O 
presente projeto apresenta ao aluno o texto literário enquanto uma das formas de expressão 
artística, podendo ser explorado de forma interativa e lúdica, seduzindo e encantando para a 
leitura, tão defasada e descontextualizada nas salas de aula. Foi escolhido o conto Noite de 
Almirante, de Machado de Assis, pois, além de ser o autor um ícone da Literatura, o gênero conto 
por sua estrutura simplificada, pode estimular e entreter de forma lúdica, despertando o interesse 
dos alunos pela leitura, ao contrário das atividades gramaticais repetitivas e das leituras forçadas. 
Esse projeto está estruturado para ser desenvolvido em mais ou menos 18 aulas, o que pode 
variar de acordo com número de alunos em cada sala e o envolvimento dos mesmos nas 
atividades propostas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE FOGACA GASOLI
Orientador: Livia Maria Turra Bassetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Leitura e produção textual a partir de contos
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Contos, Ensino, Aprendizagem, Leitura, Escrita
Resumo: Este artigo trata de uma proposta de intervenção didático-pedagógica por meio de 
sequências didáticas, nas quais as atividades e procedimentos foram intencionados para 
incentivar e motivar a leitura e a escrita dos alunos. A escolha pelo estudo e proposta de trabalho 
nasceu da necessidade de superar as dificuldades de muitos alunos do Ensino Fundamental que 
chegam ao 7º ano sem o domínio da leitura e da escrita. O objetivo é trabalhar o gênero conto, 
abrindo espaço à leitura e produção de textos, e propor atividades que promovam não somente a 
leitura em sala de aula, mas situações em que o aluno possa ser também objeto de interação, 
desenvolvendo-lhes habilidades de expressão e argumentação orais com a utilização do gênero 
conto como recurso pedagógico. Para tanto, foram utilizados livros, textos, vídeos, dramatizações 
para a produção de textos orais e escritos, por meio de sequências didáticas, as quais oferecem 
possibilidades para o professor detectar e solucionar os problemas encontrados e auxiliar os 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uenp_port_artigo_simone_fogaca_gasoli.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_pdp_simone_de_oliveira_christoni.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_pdp_simone_de_oliveira_christoni.pdf


alunos a conhecer, interagir e produzir contos, permitindo-lhe o domínio da comunicação de 
maneira mais adequada. Acredita-se que os contos, por serem curtos, tornam-se interessantes e 
podem contribuir para a formação de leitores, já que é preciso tornar a leitura desafiadora e 
interessante. Assim, foram trabalhados a leitura, a escrita e a oralidade através de contos de 
diversos autores, que abordaram temas como o combate à fome, à injustiça social, ao trabalho 
infantil, à violência familiar, ao preconceito e o incentivo a valores morais, políticos, culturais e 
religiosos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE FOGACA GASOLI
Orientador: Livia Maria Turra Bassetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e produção textual a partir de contos
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Contos, Ensino, Aprendizagem, Leitura, Escrita
Resumo: A escolha pela estudo e proposta de trabalho nasceu da necessidade de superar as 
dificuldades de muitos alunos do Ensino Fundamental que chegam ao 7º ano sem o domínio da 
leitura e da escrita. O objetivo é trabalhar o gênero conto, abrindo espaço à leitura e produção de 
textos, e propor atividades que promovam não somente a leitura em sala de aula, mas situações 
em que o aluno possa ser também objeto de interação, desenvolvendo-lhes habilidades de 
expressão e argumentação orais com a utilização do gênero conto como recurso pedagógico. 
Para tanto, serão utilizados livros, textos, vídeos, dramatizações para a produção de textos orais e 
escritos, por meio de sequências didáticas, as quais oferecem possibilidades para o professor 
detectar e solucionar os problemas encontrados e auxiliar os alunos a conhecer, interagir e 
produzir contos, permitindo-lhe o domínio da comunicação de maneira mais adequada, em que as 
atividades propostas façam sentido de fato para o aluno. Acredita-se que os contos, por serem 
curtos, tornam-se interessantes e podem contribuir para a formação de leitores, já que é preciso 
tornar a leitura desafiadora e interessante.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE HEIDA
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: BRINCANDO COM POEMAS DE PAULO LEMINSKI E AS IMAGENS DE ZIRALDO
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura, letramento literário, poemas
Resumo: Este artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, intitulado 
"Brincando com poemas de Paulo Leminski e as imagens de Ziraldo", aplicado com alunos do 6º 
Ano, do município de Nova Tebas, no Colégio Estadual Vinícius de Moraes, no ano de 2015. O 
trabalho realizado teve como objetivo trabalhar com o gênero textual poesias, visando o 
letramento literário e a construção do sentido, bem como aprimorar o uso da poesia em sala de 
aula, através do livro de Paulo Leminski, reconhecendo e fazendo uso de recursos da linguagem 
poética.Também traz o resultado da Produção Didática Pedagógica utilizada como material de 
apoio para o curso de formação, que subsidiou para que se efetivasse a implementação do 
Projeto, através das ações desenvolvidas.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE HEIDA
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: BRINCANDO COM POEMAS DE PAULO LEMINSKI E AS IMAGENS DE ZIRALDO
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura, letramento literário, poemas
Resumo: A unidade didática justifica-se pela necessidade de mostrar como aprimorar o uso da 
poesia na sala de aula através de experiências bem sucedidas, resgatando, assim, os prazeres 
da leitura - poética, bem como trabalhar com textos literários, com o objetivo de mostrar a 
especificidade do mesmo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE LUCIANA GOMES
Orientador: Elvira Lopes Nascimento - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Infográfico: Instrumento mediador para desenvolver capacidades de leitura, oralidade e 
escrita no ensino fundamental
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gêneros textuais, Infográfico, Reportagem, Leitura, Produção escrita
Resumo: Com o objetivo de buscarmos respostas para questões sobre como uma proposta de 
transposição didática de gêneros do discurso embasada na engenharia didática proposta pelo 
Grupo de Genebra (SCHNEULY; DOLZ, 2004) foi colocada em prática, utilizamos como base 
teórica e metodológica o interacionismo sociodiscursivo que tem forte apoio no pensamento de 
Vygostky e Bakhtin. Tendo em vista a implementação de um projeto didático com gêneros textuais 
selecionamos o infográfico como gênero que possibilita a articulação de diferentes linguagens 
para semiotizar sentidos, o que implica o trabalho didático para desenvolver capacidades de 
linguagem específicas. Para a organização da transposição didática em atividades sequenciais, o 
presente trabalho passou por diferentes etapas que compreenderam: a elaboração de um modelo 
didático do gênero infográfico que apontassem as dimensões ensináveis do objeto de ensino, o 
planejamento de atividades didáticas mediadas por instrumentos adequados aos objetivos 
propostos pela ação docente e o diagnóstico de capacidades desenvolvidas pelos alunos no 
processo de avaliação formativa instaurado pelo projeto. A complexidade dos temas e a 
multimodalidade das linguagens com as quais se configuram os infográficos constituíram desafios 
para os alunos da educação básica, tanto na leitura compreensiva como na produção escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE LUCIANA GOMES
Orientador: Elvira Lopes Nascimento - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Infográfico: instrumento mediador para desenvolver capacidades de leitura, oralidade e 
escrita no Ensino Fundamental
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Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gêneros textuais, infográfico, reportagem, leitura, produção escrita
Resumo: O foco das atividades recai sobre reportagem e infográfico, práticas de linguagem 
inseridas em jornais e revistas que tratam da divulgação de informações. O projeto se justifica 
pela importância crescente da transposição didática de práticas de linguagem que articulem 
diferentes linguagens, uma vez que esses gêneros textuais recorrem a modos diferentes de 
semiotizar sentidos, buscando outras linguagens como imagens, figuras, gráficos, tabelas, cores 
etc. , o que implica capacidades de linguagem específicas. A metodologia se baseia nos projetos 
didáticos de gêneros em atividades sequenciais (sequência didática) que apresentam diferentes 
etapas, com objetivos específicos, instrumentos de mediação adequados aos objetivos e ações 
docentes norteadas pelo trabalho com as práticas sociais contextualizadas. A complexidade dos 
temas e a multimodalidade das linguagens com as quais se configuram, tornam as reportagens 
com infográficos desafios para os alunos da educação básica, tanto na leitura compreensiva como 
na produção escrita. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE MULLER
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Leitura e Análise Linguística: a abordagem de crônicas no Ensino Fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa, leitura, análise linguística, crônica
Resumo: Este artigo traz reflexões e mostra os resultados obtidos na utilização de diferentes 
recursos didáticos como pesquisa, slides, vídeos, música, textos para leitura e análise linguística 
de crônicas, em turma do 9º Ano do Colégio Estadual do Campo de Rio da Prata, de Nova 
Laranjeiras, Paraná. Durante os últimos anos, foi possível perceber, nas atividades em sala de 
aula e através dos índices de avaliações externas, que os estudantes demonstram dificuldade em 
práticas de leitura que exigem um nível além da decodificação. Diante da concepção de 
linguagem como uma forma de interação/dialógica, é importante criar oportunidades para o 
estudante refletir, construir, considerar hipóteses a partir da leitura e análise linguística de 
diferentes textos que deverão trazer sensibilidade, fascinar e encantar, mas também promover o 
interesse e o desejo para a reflexão. Assim, objetivou-se abordar a leitura de diferentes crônicas, 
na busca de uma construção de sentidos que focalize a reflexão acerca da linguagem, ou seja, 
análise linguística.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE MULLER
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e análise linguística: a abordagem de crônicas no Ensino Fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa, leitura, análise linguística, crônica
Resumo: A presente unidade didática contém uma possibilidade de trabalho que busca oferecer 
situações que possam suscitar nos alunos o interesse pela leitura, bem como ampliar as suas 
capacidades, a fim de que se tornem leitores autônomos. Durante os últimos anos, foi possível 
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perceber, nas atividades em sala de aula e através dos índices de avaliações externas, que os 
estudantes demonstram dificuldade em práticas de leitura que exigem um nível além da 
decodificação. Diante da concepção de linguagem como uma forma de interação/dialógica, é 
importante criar oportunidades para o estudante refletir, construir, considerar hipóteses a partir da 
leitura e análise linguística de diferentes textos que deverão trazer sensibilidade, fascinar e 
encantar, mas também promover o interesse e o desejo para a reflexão. Assim, esta unidade 
didática abordará a leitura de diferentes crônicas, na busca de uma construção de sentidos que 
focalize a reflexão acerca da linguagem, ou seja, análise linguística.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE SANCHES
Orientador: Weslei Roberto Candido - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O Conto Contemporâneo com viés na Memória Coletiva
Tema: Literarura e Escola concepções e práticas
Palavras-chave: Texto Literário, Conto, Memória Coletiva
Resumo: Este estudo empenhou-se em promover a leitura do texto literário (conto), para que a 
tarefa de ler não seja encarada como enfadonha, sem sentido e cansativa. O objetivo foi permitir 
ao aluno participar de modo ativo, da leitura do texto, colocando-se como construtor de sentidos. 
Para isto, propôs-se os contos:"Varandas da Eva" e "Bárbara no inverno" de Milton Hatoum, cuja 
temática memorialista foi embasada no aporte teórico oriundo das investigações sobre a Memória 
Coletiva Jacques Le Goff, Maurice Halbwachs, Michael Pollak e Márcio Seligmann-Silva. O 
problema mobilizador foi: Por que há rejeição ao texto literário por parte dos alunos do Ensino 
Fundamental na EJA? Os sujeitos da pesquisa foram os alunos da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) do Ensino Fundamental do Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos 
(CEEBJA) Professor Manoel Rodrigues da Silva, que se identificaram com a temática, pois a 
maioria dos alunos não sabiam ou tinham informações sobre a ditadura no Brasil, tema do 
segundo conto, "Bárbara no inverno".

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE SANCHES
Orientador: Weslei Roberto Candido - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Conto Contemporâneo com Viés na Memória Colietiva
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Texto Literário, Conto, Memória Coletiva
Resumo: Incentivar o jovem a ler tem sido um grande desafio para os professores, principalmente 
quando se trata de um texto literário. Nesse sentido, pretende-se promover a leitura do texto 
literário pelo gênero conto contemporâneo, por se adaptarem mais ao contexto e à dinamicidade 
do mundo moderno em que estão inseridos os estudantes. Nesta unidade didática será 
trabalhado os contos de Milton Hatoum: Varandas de Eva e Bárbara no inverno, embasado nas 
teorias sobre Memória Coletiva, a fim de que os alunos possam ter um outro olhar para o texto 
literário.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOILENE MARTINS DE OLIVEIRA KNAUT
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Conto , canto e encanto na escola
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Leitura fruição, gosto, gratuidade
Resumo: Percebendo o grande desinteresse dos alunos pela leitura de textos literários foi que 
resolvi realizar este projeto. O que provoca este desinteresse é a forma como a escola cobra as 
tais leituras , através da imposição, atividades quase sempre burocráticas pós-leitura e notas que 
transformam o ato de ler em obrigatoriedade. Ao contrário disso, esse projeto tem como objetivo 
principal envolver os alunos na leitura fruição, na qual o ato de ler, em vez de obrigação, passa a 
ser ler por prazer , ler pelo simples ato de gostar de ler . Para incentivar o gosto pela leitura 
literária , escolhi o autor paranaense Paulo Leminski, que em diversas entrevistas ao longo da 
vida ressaltou o caráter de gratuidade da arte. Selecionei algumas de suas obras e a partir delas 
serão desenvolvidas algumas ações pedagógicas, tais como roda de leitura, sarau da poesia, 
piquenique literário, entre outras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOILENE MARTINS DE OLIVEIRA KNAUT
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Conto, Canto e Encanto no Mundo da Literatura - leitura e reflexão na escola
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Leitura, Fruição,Motivação,
Resumo: Percebendo o grande desinteresse dos alunos pela leitura de textos literários foi que 
resolvi realizar este projeto. O que provoca este desinteresse pela leitura é a forma como a escola 
a cobra, através da imposição, da realização de atividades de pós-leituras, aplicação de notas que 
transformam o ato de ler em obrigatoriedade. Diferente disso, este projeto tem como objetivo 
principal envolver os alunos na leitura fruição, na qual o ato de ler, em vez de obrigação, passa a 
ser "ler por prazer", ler pelo simples "gostar de ler". Para incentivar o gosto pela leitura literária, 
escolhi o autor paranaense Paulo Leminski. Selecionei algumas de suas obras e a partir delas 
podem ser desenvolvidas algumas ações pedagógicas como: roda de leitura, sarau da poesia, 
piquenique literário, entre outras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGE DE OLIVEIRA BATISTA
Orientador: Claudia Lopes Nascimento Saito - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Letramento Científico como Prática Social e Educação Ambiental
Tema: Linguística Aplicada e ensino de língua portuguesa
Palavras-chave: Letramento científico, Meio ambiente, Ensino de língua portuguesa, Esfera da 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_artigo_soilene_martins_de_oliveira_knaut.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uel_port_artigo_solange_de_oliveira_batista.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_pdp_soilene_martins_de_oliveira_knaut.pdf


criação artística,
Resumo: Desde o início do XXI, faz parte da agenda do trabalho educacional a escola trabalhar 
questões relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade. O que torna crucial a formação de 
profissionais preocupados com a educação enquanto ação política de intervenção social, 
materializada nos contextos escolares em todos os níveis, assim como da conscientização das 
instituições sociais em geral para levantar o debate sobre problemáticas que envolvem fatores de 
natureza econômica, política, cultural e ambiental. Assim, tendo como ponto de partida as 
propostas das Políticas Públicas de Educação Ambiental (PNEA; PRONEA), as prescrições 
apresentadas nos Parâmetros Curriculares para Educação Ambiental (BRASIL, 2003), a 
concepção de multiletramentos e a noção bakhtiniana de gêneros discursivo e seu 
desdobramento para o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, desenvolvemos 
um projeto didático como resultado de nossa participação no Programa Desenvolvimento 
Educacional. Nele esperamos contemplar aspectos importantes relacionados ao atual quadro da 
educação ambiental no Brasil, buscando adaptar temas específicos às práticas de linguagem 
materializadas em gêneros discursivos da esfera da divulgação científica, mas também da criação 
artística como a da literatura e a da música, uma vez que como expressão significativa contribuem 
para a formação de uma consciência crítica de mundo. Direcionado a uma turma do 9º ano do 
Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Basílio de Lucca, no município de Ibiporã. Nosso 
objetivo foi o de levar os alunos à construção de um pensamento científico e desenvolver 
competências que contribuíssem para o seu letramento científico. Ao término do trabalho, 
podemos afirmar que os objetivos propostos foram

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGE DE OLIVEIRA BATISTA
Orientador: Claudia Lopes Nascimento Saito - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Letramento científico como prática social de educação ambiental
Tema: Linguística Aplicada e ensino de língua portuguesa
Palavras-chave: Letramento científico, Meio ambiente, Ensino de Língua Portuguesa, Esfera da 
criação artistíca
Resumo: Desde o final do século XX, o que tem estado no cerne da agenda dos estudos da 
linguagem são os desafios enfrentados pela escola diante de um novo contexto social, 
considerados como "Desafios Educacionais Contemporâneos" (SEED, 2008). Entre eles, o 
desafio de trabalhar questões relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade que contribuam 
para a construção de um pensamento científico, levando em conta a importância de promover o 
letramento científico dos alunos do Ensino Básico. Pensando nisso é que, nesta pesquisa-ação, 
pretendemos discutir as propostas das Políticas Públicas de Educação Ambiental (PNEA; 
PRONEA), as contribuições que a disciplina de língua portuguesa pode trazer para a produção de 
um pensamento científico na escola, a noção bakhtiniana de gêneros discursivo e seu 
desdobramento para o processo de ensinoaprendizagem de língua portuguesa e a concepção de 
multiletramentos Tendo como ponto de partida as prescrições apresentadas nos Parâmetros 
Curriculares para Educação Ambiental (BRASIL, 2003), pretendemos desenvolver um projeto 
didático de letramento científico, direcionado a uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental, do 
Colégio Estadual Basílio de Lucca, no município de Ibiporã. Nele esperamos contemplar aspectos 
importantes relacionados ao atual quadro da educação ambiental no Brasil, buscando adaptar 
temas específicos às práticas de linguagem materializadas em gêneros discursivos da divulgação 
científica, mas também da criação artística para práticas pedagógicas em aulas de língua 
portuguesa, uma vez que a literatura e a música, como expressão significativa na formação de 
consciência de mundo, podem contribuir para a educação ambiental e, consequentemente, levar 
ao letramento científico.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGE EVANGELISTA
Orientador: Isabel Cristiane Jeronimo - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL: os gêneros textuais notícia e carta do leitor em sala 
de   aula.  
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Professor, Leitura, Práticas Pedagógicas,
Resumo: Levando-se em conta que as disciplinas, de forma geral, são corresponsáveis para o 
fortalecimento do processo ensino e aprendizagem dos educandos, esse trabalho tem como 
público-alvo os professores e professoras que atuam no Ensino Fundamental e Médio do Colégio 
Estadual São José, na cidade de Londrina no Estado do Paraná. A partir de uma proposta 
interdisciplinar, buscaram-se ampliar as práticas sociais da escrita e da leitura, por meio do 
letramento com gêneros da esfera jornalística - notícia e carta do leitor - considerando as práticas 
pedagógicas necessárias às diferentes áreas do conhecimento. Esse trabalho visou oportunizar 
aos professores que atuam no Ensino Médio fundamentos teóricos e práticos para aprimorarem 
suas práticas educacionais em sala de aula, de forma a ampliar o letramento discente e o uso da 
escrita e leitura nas práticas sociais no qual estão inseridos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGE EVANGELISTA
Orientador: Isabel Cristiane Jeronimo - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ampliando a leitura em sala de aula: o letramento por intermédio dos gêneros textuais 
notícia e carta do leitor em jornais impressos.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gêneros jornalísticos, Leitura, Letramento, Prática docente,
Resumo: A presente unidade de intervenção pedagógica "Ampliando a leitura em sala de aula: o 
letramento por intermédio dos gêneros textuais notícia e carta do leitor em jornais impressos" é 
uma proposta que objetiva ampliar as práticas de leitura e escrita de forma interdisciplinar com 
atividades a partir de textos em jornal. Levando-se em conta que as disciplinas, de forma geral, 
são corresponsáveis para o fortalecimento do processo ensino e aprendizagem dos educandos, 
buscar-se-á ampliar por meio do letramento com gêneros textuais da esfera jornalística as 
práticas pedagógicas necessárias às diferentes áreas do conhecimento.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGE OSTAPECHEN
Orientador: Isabel Cristiane Jeronimo - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O GÊNERO PROPAGANDA COMO MOTIVADOR DA LEITURA CRÍTICA NAS AULAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Leitura na perspectiva dos gêneros do discurso
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Palavras-chave: Este artigo relata os resultados e reflexões suscitadas durante a aplicação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, por meio das atividades sugeridas na Unidade 
Didática elaborada durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do
Resumo: Este artigo relata os resultados e reflexões suscitadas durante a aplicação do Projeto 
de Intervenção Pedagógica na Escola, por meio das atividades sugeridas na Unidade Didática 
elaborada durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. O 
presente estudo iniciou-se devido à dificuldade de leitura e compreensão de texto apresentada 
pelos alunos do 9º ano da Escola Estadual Professor Augusto Bahls - Ensino Fundamental, 
localizado no municipal Faxinal - Paraná. O estudo traz como objeto de estudo o gênero 
discursivo propaganda, descrevendo as principais características, com ênfase na articulação entre 
as linguagens verbais e visuais, sempre de forma articulada às condições de produção, circulação 
e recepção de textos. O aporte teórico está fundamentado nas atuais Diretrizes Curriculares e nas 
propostas de ensino que tem nos gêneros discursivos, no sentido bakhtiniano do termo, suas 
unidades básicas de ensino para propostas de leitura, a fim de promover melhorias no processo 
ensino aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa. Os aspectos discursivos e linguísticos do 
gênero discursivo propaganda direcionam o aluno a compreender as especificidades básicas 
desse gênero, como afirma Bakhtin, "suas características relativamente estáveis". Neste viés, é 
necessário que o aluno conheça e identifique os vários recursos verbais e não verbais presentes 
neste gênero, além dos aspectos sociocomunicativos que envolvem o diálogo entre várias 
semioses. Desta forma, este artigo pretende fornecer subsídios aos professores de Língua 
Portuguesa para que possam planejar atividades metodológicas utilizando o gênero discursivo 
propaganda em sala de aula, com vistas à melhoria da qualidade de ensino para o enfrentamento 
de uma problemática recorrente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGE OSTAPECHEN
Orientador: Isabel Cristiane Jeronimo - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O GÊNERO PROPAGANDA COMO MOTIVADOR DA LEITURA CRÍTICA NAS AULAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Leitura na perspectiva dos gêneros do discurso
Palavras-chave: Leitura, Linguagem verbal, Linguagem não verbal
Resumo: A presente Produção Didático Pedagógica tem como objeto de estudo o gênero 
discursivo propaganda, descrevendo as principais características, com ênfase na articulação entre 
as linguagens verbais e visuais, sempre de forma articulada às condições de produção, circulação 
e recepção de textos. Para direcionar este trabalho a fundamentação teórica está embasada nas 
atuais propostas de ensino que tem nos gêneros discursivos, no sentido bakhtiniano do termo, 
suas unidades básicas de ensino para propostas de leitura do gênero discursivo propaganda. 
Para se obter uma efetiva leitura de propaganda, é necessário que o aluno conheça e identifique 
os vários recursos verbais e não verbais presentes neste gênero, além dos aspectos 
sociocomunicativos que o envolvem o diálogo entre várias semioses.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGE ZAGO
Orientador: Marcio Roberto do Prado - IES: UEM

Etapa: Artigo
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Título: a construção do personagem em diversas linguagens
Tema: ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Linguagens, Construção da Personagem, Batman
Resumo: Este estudo visa reconhecer como se dá a construção da personagem em diversos 
gêneros discursivos, sobretudo os artísticos/ficcionais. Trata-se de uma pesquisa exploratória de 
cunho bibliográfico e também de estudo de caso a ser realizada no Colégio Estadual Márcia Vaz 
Tostes de Abreu - E.F.M., do município de São Jorge - PR. para alunos de 6º ano, a fim de 
verificar de maneira mais aprofundada a prática da leitura, no contexto escolar, permitindo-nos 
refletir sobre o espaço dedicado ao desenvolvimento da competência leitora que, não raras vezes, 
tem sido pequeno e que nem sempre surge acompanhado de atividades propícias para 
desenvolver essa capacidade tão importante em nossa sociedade contemporânea. Sendo assim, 
será proporcionada a leitura e análise de gêneros discursivos, a comparação da construção da 
personagem em diversos gêneros; oferecendo ao educando a oportunidade de atualizar seus 
conhecimentos referentes ao tema em questão a partir de sua vivência prévia e por meio de uma 
postura ativa. Sendo assim, esse estudo explora a contextualização da linguagem nas histórias 
em quadrinhos do Batman, proporcionando a leitura e análise de gêneros discursivos e a 
comparação da construção da personagem em diversos gêneros discursivos. Justifica-se assim, 
pois a leitura e a integração da linguagem verbal com outras linguagens são de suma importância 
para a formação de leitores, compreendedores e produtores de texto, permitindo-lhes desenvolver 
o senso de reflexão e criticidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGE ZAGO
Orientador: Marcio Roberto do Prado - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A construção do personagem em diversas linguagens
Tema: ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Personagem, linguagem, gêneros
Resumo: A leitura e a integração da linguagem verbal com outras linguagens é de suma 
importância para a formação de leitores, compreendedores e produtores de texto, permitindo-lhes 
desenvolver o senso de reflexão e criticidade. Dessa forma, visa-se por meio da sequência 
didática: A construção da Personagem em diversas linguagens, oportunizar ao aluno a 
compreensão da construção da personagem em diversos gêneros discursivos, possibilitando que 
o conteúdo escolar possa ser concretizado e contextualizado em situações práticas de uso da 
língua .

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGELA CASONI
Orientador: LUCIANA CRISTINA FERREIRA DIAS - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O uso das tecnologias no processo da escrita e reescrita textual do Gênero Artigo de 
Opinião
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Educação, Língua Portuguesa, Leitura, Escrita, Blog
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Resumo: O presente artigo discute a respeito dos resultados do Projeto de Implementação 
Pedagógica: "O uso das tecnologias no processo da escrita e reescrita textual do Gênero Artigo 
de Opinião", desenvolvido em uma turma de 3º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Vinicius 
de Moraes, na área periférica da cidade de Maringá-Pr, no período de julho a setembro do ano de 
2015. A implementação de nossas prática de escrita e leitura teve como objetivo criar um blog 
como suporte de práticas de leitura e escrita, envolvendo o gênero textual artigo de opinião. O 
conteúdo proposto foram práticas de leitura, interpretação, produção, escrita e reescrita, por meio 
de atividades organizadas em uma sequência didática que elegeu o artigo de opinião, como fio 
condutor. Desta forma, o trabalho com tais eixos de produção de linguagem tiveram como suporte 
o blog, meio virtual que foi utilizado como elemento motivador para promover e desenvolver 
interesse do aluno na prática de leitura e de escrita

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGELA CASONI
Orientador: LUCIANA CRISTINA FERREIRA DIAS - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso das tecnologias no processo da escrita e reescrita textual do Gênero Artigo de 
Opinião
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Educação, Língua Portuguesa, leitura, escrita
Resumo: A proposta neste Caderno Temático, como instrumento de estudo, está focada na 
leitura, interpretação e produção do gênero textual artigo de opinião por meio de uma sequência 
didática, fundamentada na teoria de Schneuwly e Dolz. O desenvolvimento das atividades de 
leitura e escrita terão como suporte o blog, pois o meio virtual pode ser um elemento motivador 
para promover o interesse do aluno, esta ferramenta permite a interação dos alunos em contextos 
reais, ao mesmo tempo que o discente desenvolve autonomia sobre a construção que o mesmo 
faz de seu conhecimento. Ler e digitar na internet são processos dinâmicos que fazem parte do 
cotidiano dos alunos, pois os mesmos nasceram e cresceram na era digital, habituados com uma 
escrita em que o texto pode ser apagado ou reescrito, esta flexibilidade é que faz desta 
ferramenta um forte aliado no processo de ensino aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONIA CRISTINA SAVIO
Orientador: MARIA REGINA PANTE - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ANÁLISE CRÍTICA DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS DA MAFALDA
Tema: Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: História em Quadrinhos, Análise Crítica, Aprendizagem,
Resumo: O presente artigo, que descreve os resultados de uma intervenção pedagógica 
proposta pela autora no ano de 2015, é um dos requisitos para a conclusão do Projeto de 
Desenvolvimento Educacional - PDE. A intervenção pedagógica teve como objetivo a utilização 
das histórias em quadrinhos da Mafalda, cujo criador é o argentino Quino, e foi implementada na 
Rede Pública Estadual de Ensino de Sarandi e realizada entre os meses de junho e outubro de 
2015. Teve como referência os pressupostos teóricos de vários autores que abordam o tema, e o 
objetivo consistiu em implementar uma sequência didático-pedagógica com alunos do 1.º ano do 
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Ensino Médio, visando uma abordagem crítica sobre temas sociais que fazem parte da nossa 
realidade cotidiana. O método utilizado contemplou atividades que passaram por conteúdos 
gramaticais, pela análise crítica interpretativa, argumentativa, dissertativa e pela escrita. Desta 
forma os alunos obtiveram uma excelente compreensão crítica sobre os temas estudados que 
provavelmente colocarão em prática no seu dia a dia e mudarão sua postura em relação a 
interpretação crítica dos fatos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONIA CRISTINA SAVIO
Orientador: MARIA REGINA PANTE - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ANÁLISE CRÍTICA DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS DA MAFALDA
Tema: Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Educação, tiras da Mafalda, tirinhas, Mafalda, análise crítica das histórias da 
Mafalda
Resumo: Por intermédio das pesquisas teóricas para a elaboração deste projeto e do 
conhecimento da teoria e da prática adquiridas no decorrer deste curso e no dia a dia, 
constatamos que muitos alunos necessitam ser estimulados a procurarem novos conhecimentos 
para se tornarem agentes transformadores na sociedade. Mas, para isso, é importante que o 
indivíduo seja leitor e que nós, docentes, impulsionemos o hábito de leitura de maneira prazerosa. 
Tem como objetivo oportunizar ao aluno o desenvolvimento de suas habilidades argumentativas e 
críticas a partir da leitura dos quadrinhos da personagem Mafalda. As diferentes temáticas 
abordadas nas HQs contribuem para que o aluno/leitor desenvolva seu senso crítico, fazendo que 
esse gênero textual/discursivo também colabore para a formação de leitores formadores de 
opinião e de crítica social. As HQs auxiliam o ensino porque aumentam a motivação dos 
estudantes para o conteúdo das aulas, aguçam a curiosidade e desafiam o senso crítico; 
igualmente, a interligação do texto com a imagem amplia a possibilidade de compreensão do 
conteúdo. Além disso, existe um alto nível de informações nas HQs, que pode ser utilizado como 
reforço dos assuntos estudados; ou seja, as HQs ajudam a enriquecer o vocabulário, auxiliam no 
desenvolvimento do hábito de leitura, pois facilitam a concentração pelo seu caráter dinâmico e 
globalizador, dentre outros

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONIA RIBEIRO DE MOURA SOARES
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: A importância da Biblioteca Escolar como um espaço de formação de leitores letrados
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitores, letramento, biblioteca escolar
Resumo: O objetivo deste estudo foi investigar maneiras de contribuir com o processo de 
formação de leitores e de letramento de alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Quintino Bocaiúva, do município de Ubiratã - PR e implementar formas de 
intervenções. As ações desenvolvidas buscaram resgatar a importância da Biblioteca escolar 
como um espaço de formação de leitores letrados, estimulando o contato dos alunos com 
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diferentes gêneros textuais. Realizamos uma pesquisa de campo, por meio da coleta de dados 
para perceber o nível de leitura e de compreensão dos alunos. Este levantamento justificou-se 
pela necessidade de entender a aprendizagem da leitura e de estabelecer o ponto de partida do 
planejamento das ações e da reflexão sobre o estabelecimento de um percurso metodológico 
flexível e adequado à realidade. O trabalho de implementação foi realizado por meio de ações que 
objetivam estimular a prática da leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONIA RIBEIRO DE MOURA SOARES
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A importância da Biblioteca Escolar como um espaço de formação de leitores letrados
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitores, letramento, biblioteca escolar
Resumo: O objetivo desta Unidade Didática é contribuir com o processo de formação de leitores 
e de letramento de alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Quintino 
Bocaiúva, do município de Ubiratã - PR e implementar formas de intervenções. As ações a serem 
desenvolvidas buscam resgatar a importância da Biblioteca escolar como um espaço de formação 
de leitores letrados, estimulando o contato dos alunos com diferentes gêneros textuais. Será 
realizada uma pesquisa de campo, por meio da coleta de dados para perceber o nível de leitura e 
de compreensão dos alunos. Este levantamento justifica-se pela necessidade de entender a 
aprendizagem da leitura e de estabelecer o ponto de partida do planejamento das ações e da 
reflexão sobre o estabelecimento de um percurso metodológico flexível e adequado à realidade. O 
trabalho de implementação será realizado por meio de ações que objetivam estimular a prática da 
leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELENE FERNANDES PEREZ
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Marina Colasanti e Salvador Dalí: instigando a criatividade
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Conto, Fantástico, Surrealismo, Produção
Resumo: O trabalho de implementação pedagógica MARINA COLASANTI E SALVADOR DALÍ: 
INSTIGANDO A CRIATIVIDADE tem por objetivo desenvolver a criatividade interpretativa e a 
produção textual de alunos do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Ulysses Guimarães. 
Para isso, a proposta é a leitura de 23 Histórias de um viajante, de Marina Colasanti, que 
apresenta traços da narrativa fantástica, como o jogo de palavras como metáfora das situações 
do cotidiano, com personagens distantes ou perto de nós, a permitir aproximações com o atual 
contexto sócio histórico. Aliando-se ao projeto serão também examinados quadros de Salvador 
Dalí, com a finalidade do aluno interagir, por meio das imagens, com múltiplas interpretações que 
a própria pintura surrealista sugere. De modo a estabelecer um diálogo que propicie condições 
para imaginar sentidos e estabelecer relações com a realidade circundante. O projeto será 
desenvolvido por meio da leitura dos contos de Colasanti, da pesquisa na Internet das obras de 
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Dalí, do debate em sala de aula sobre as características da narrativa e dos elementos 
constituintes do fantástico em ambas obras. Com esse projeto pretende-se desenvolver no aluno 
estratégias compreensivas que possibilitem instigar interpretações, em forma de debate e de 
produção escrita, que as obras de Dalí oferecem e aproximam das narrativas de Colasanti. 
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Professor PDE: SUELENE FERNANDES PEREZ
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Marina Colasanti e Salvador Dalí: instigando a criatividade
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Conto, Fantástico, Surrealismo, Produção
Resumo: O trabalho de implementação pedagógica MARINA COLASANTI E SALVADOR DALÍ: 
INSTIGANDO A CRIATIVIDADE tem por objetivo desenvolver a criatividade interpretativa e a 
produção textual de alunos do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Ulysses Guimarães. 
Para isso, a proposta é a leitura de 23 Histórias de um viajante, de Marina Colasanti, que 
apresenta traços da narrativa fantástica, como o jogo de palavras como metáfora das situações 
do cotidiano, com personagens distantes ou perto de nós, a permitir aproximações com o atual 
contexto sócio histórico. Aliando-se ao projeto serão também examinados quadros de Salvador 
Dalí, com a finalidade do aluno interagir, por meio das imagens, com múltiplas interpretações que 
a própria pintura surrealista sugere. De modo a estabelecer um diálogo que propicie condições 
para imaginar sentidos e estabelecer relações com a realidade circundante. O projeto será 
desenvolvido por meio da leitura dos contos de Colasanti, da pesquisa na Internet das obras de 
Dalí, do debate em sala de aula sobre as características da narrativa e dos elementos 
constituintes do fantástico em ambas obras. Com esse projeto pretende-se desenvolver no aluno 
estratégias compreensivas que possibilitem instigar interpretações, em forma de debate e de 
produção escrita, que as obras de Dalí oferecem e aproximam das narrativas de Colasanti. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELI DE JESUS RODRIGUES
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O GÊNERO DISCURSIVO "CARTA ABERTA" E A TEMÁTICA DO MEIO AMBIENTE NA 
SALA DE RECURSOS
Tema: LINGUÍSTICA APLICADA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Palavras-chave: escrita, meio ambiente, sequência didática
Resumo: Considerando que o trabalho com a língua materna é um campo fértil e inesgotável, 
buscamos por meio deste artigo, apresentar atividades que auxiliaram alunos da Sala de 
Recursos a expandir e refletir sobre sua capacidade de escrita nas produções de textos, 
familiarizando-se com diferentes gêneros discursivos textuais. O trabalho teve como tema o "meio 
ambiente" e se apoiou numa metodologia de pesquisa bibliográfica com coleta de dados; na 
plataforma moodle, o GTR- Grupo de Trabalho em Rede, que se constitui uma das atividades do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e se caracteriza pela interação a distância 
entre o professor PDE e os demais professores da rede pública estadual de ensino; e no 
presencial, com a turma da Sala de Recursos do Colégio Estadual Dr. Claudino dos Santos, da 
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cidade de Ipiranga-PR. Teve ainda, como apoio didático-pedagógico uma sequência didática 
desenvolvida pela professora pesquisadora para esse fim, que visou auxiliar o aluno a 
desenvolver suas capacidades de linguagem e familiarizar-se com determinados gêneros orais ou 
escritos. Ao final do trabalho, os resultados possibilitaram observar, por parte dos alunos de sala 
de recursos envolvidos, o desenvolvimento de habilidades com a estruturação do gênero 
discursivo "Carta Aberta", além da ampliação de conhecimentos acerca do tema meio ambiente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELI DE JESUS RODRIGUES
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O GÊNERO TEXTUAL CARTA ABERTA E A CONSCIÊNCIA SOBRE O MEIO AMBIENTE
Tema: LINGUÍSTICA APLICADA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Palavras-chave: prática de escrita, meio ambiente, carta aberta
Resumo: Considerando que o trabalho com a língua é um campo fértil e inesgotável e através 
dele as possibilidades são infinitas, buscamos através desta Unidade Didática desenvolver 
atividades por meio das quais o aluno possa expandir sua capacidade de escrita e refletí-la nas 
produções de textos, familiarizando-se com diferentes gêneros discursivos textuais. Este trabalho 
terá como tema o "meio ambiente" e se apoiará na metodologia da sequência didática, um 
processo metodológico de ensino que através de um planejamento em etapas, visa auxiliar o 
aluno a desenvolver suas capacidades de linguagem e dominar determinados gêneros oral ou 
escrito e terá como finalização o domínio da estruturação do gênero textual "Carta Aberta".

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELI MARIA MORI PAVANI
Orientador: Luciane Braz Perez Mincoff - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Uma Proposta da Leitura Semiótica a partir das
Tema: Linguística Aplicada e Ensino
Palavras-chave: Leitura Semiológica, Intertextualidade, Estratégias, Escrita
Resumo: Este trabalho de pesquisa tem por objetivo possibilitar a reflexão acerca da proposta da 
leitura semiótica das obras de Cândido Portinari, enquanto ferramenta pedagógica de estímulo 
para a produção textual. Para tal, o trabalho apresentará a seguinte estrutura. No primeiro 
momento, será apresentada a introdução, na qual se encontra o cenário geral da educação 
brasileira, os objetivos gerais e específicos e a justificativa. No segundo momento, será 
apresentada a revisão da literatura utilizada na fundamentação teórica dos assuntos abordados 
nesse artigo. No terceiro momento, serão apresentados os encaminhamentos metodológicos 
utilizados para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa em cada uma das etapas do 
desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. No quarto momento, serão contempladas as 
discussões e resultados da implementação do projeto, bem como das contribuições das 
discussões levantadas no GTR em relação a análise dos resultados dessa implementação. No 
quinto momento, serão apresentadas as considerações finais, seguidas das referências utilizadas 
para elaboração deste trabalho.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELI MARIA MORI PAVANI
Orientador: Luciane Braz Perez Mincoff - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma Proposta da Leitura Semiótica a partir das obras de Cândido Portinari
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua
Palavras-chave: Escrita, Leitura Semiótica, Produção Textual,
Resumo: Partindo de uma proposta de intertextualidade entre a Língua Portuguesa e Arte, esta 
produção didático-pedagógica se justifica pela necessidade de instrumentalizar os professores no 
encaminhamento dos trabalhos, visando o desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SURLEY VILELA DA COSTA
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Ironia e dialogismo em Luis Fernando Verissimo e Machado de Assis
Tema: eitura e interpretação: como as crônicas e os contos podem contribuir para a formação de 
um leitor crítico.
Palavras-chave: leitura, conto, crônica, Machado de Assis, Luis Fernando Verissimo
Resumo: Este Artigo foi desenvolvido para contribuir no estudo da problemática citada no Projeto 
de Intervenção Pedagógica: a dificuldade em leitura e interpretação no dia a dia escolar, 
detectadas em alunos do 9° ano do Colégio Estadual Professora Ubedulha de Oliveira, cidade e 
NRE de Londrina, no que se refere às informações explícitas e as implícitas. Assim, teve como 
objetivos contribuir para o desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita e colaborar para 
que os alunos identifiquem e compreendam principalmente os implícitos e a ironia presentes nos 
gêneros textuais selecionados: os contos, de Machado de Assis e as crônicas de Luis Fernando 
Verissimo. Para a análise dos contos e das crônicas foi utilizado o Método Recepcional3 proposto 
por Bordini e Aguiar, sendo este contemplado na DCE de Língua Portuguesa. Na resolução das 
atividades foram utilizados os seguintes recursos: laboratório de informática, textos impressos, 
debates e atividades escritas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SURLEY VILELA DA COSTA
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ironia e dialogismo em Luis Fleernando Verissimo e Machado de Assis
Tema: Leitura e interpretação: como as crônicas e os contos podem contribuir para a formação de 
um leitor crítico.
Palavras-chave: leitura, interpretação, implícitos, contos, crônicas
Resumo: Através dessa produção didático-pedagógica procuramos utilizar estratégias que 
ajudassem minimizar as dificuldades encontradas no âmbito escolar no que diz respeito à leitura e 
a interpretação do texto, sobretudo dos implícitos, utilizando os contos de Machado de Assis e as 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uel_port_pdp_surley_vilela_da_costa.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uel_port_artigo_surley_vilela_da_costa.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uem_port_pdp_sueli_maria_mori_pavani.pdf


crônicas de Luis Fernando Verissimo. Esperamos contribuir para que tenhamos leitores mais 
críticos, que sejam capazes de se posicionar e interagir com as exigências da sociedade diante 
das práticas de linguagem, demarcando sua voz no contexto social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TANIA APARECIDA TINONIN DA SILVA
Orientador: TANIA REGINA MONTANHA TOLEDO SCOPARO - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Língua Portuguesa e o Teatro Animado - uma perspectiva semiótica com enfoque 
multicultural.
Tema: Tecnologia e o estudo da linguagem
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Teatro animado, Tecnologia, Interdisciplinaridade, PTD
Resumo: O presente artigo apresenta o desenvolvimento de práticas pedagógicas dinâmicas, 
reflexivas e emocionais em sentido multicultural e multidisciplinar. Para isso, a fundamentação 
teórica segue os conceitos bakhtinianos da linguagem (2003), interdisciplinarmente com o teatro 
animado e com suporte tecnológico. As atividades foram desenvolvidas seguindo a divisão da 
didática de Gasparin (2009), PTD, objetivando a ressignificação no ato de aprender, na tentativa 
de levar os alunos a superarem as dificuldades e ampliar o conhecimento linguístico; professor e 
aluno em coautoria no ensino e aprendizagem como orienta a Diretriz Curricular de Língua 
Portuguesa. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TANIA APARECIDA TINONIN DA SILVA
Orientador: TANIA REGINA MONTANHA TOLEDO SCOPARO - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Língua Portuguesa e o Teatro Animado - uma perspectiva semiótica com enfoque 
multicultural.
Tema: Tecnologia e o estudo da linguagem
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Teatro animado, Tecnologia, Interdisciplinaridade, PTD
Resumo: Nesta Unidade Didático-Pedagógica desenvolvo atividades dinâmicas em sentido 
multicultural e multidisciplinar, em Língua Portuguesa e Arte (teatro de animação), com suporte 
tecnológico. Todas as atividades desenvolvidas seguem o PTD, Plano de Trabalho Docente, 
Gasparim (2009), na tentativa da ressignificação no ato de aprender, oportunizando, aos alunos, a 
superação de dificuldades e ampliação do conhecimento linguístico, seguindo as concepções da 
Diretriz Curricular de Língua Portuguesa do Paraná.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TANIA MARIA ACCO
Orientador: Soraya Sugayama - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A contação de histórias como potencial aliada para instigar os estudantes à leitura das 
obras clássicas da literatura universal
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Obras Clássicas, Contação de histórias, "Sedução"
Resumo: O presente artigo tem como finalidade analisar em que medida a prática da contação de 
histórias, para e com estudantes do Ensino Médio da Educação Básica, pode contribuir para 
despertar nestes o interesse pela leitura das obras clássicas da literatura universal, tendo em vista 
que ela é fonte de contemplação do mundo e da realidade presente, historicamente construída, e 
a percepção dessa realidade significa, consequentemente, a percepção do homem em toda sua 
complexidade: suas sensações diante de fatos da vida contemporânea, prazeres, alegrias, 
medos, receios, intencionalidades. Dessa forma, parece premente que desenvolvamos, nas 
escolas, ações que visem à instigação da leitura dos clássicos pelos nossos estudantes, e o 
desafio torna-se maior porque parece já haver, no trabalho com a leitura e a escrita em sala de 
aula, uma lacuna forjada anteriormente, nas séries iniciais da Educação Básica, que precisamos 
preencher simultaneamente ao trabalho de "sedução" dos adolescentes à leitura dos autores 
clássicos. Nesse contexto, a contação de histórias, por envolver um aspecto lúdico interessante e 
dinâmico, pode ser uma estratégia adequada para o alcance do propósito mencionado.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TANIA MARIA ACCO
Orientador: Soraya Sugayama - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contação de histórias por meio de contos de Edgar Allan Poe
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Contraponto à era digital, literatura, contos de Edgar Allan Poe
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem por finalidade a implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na escola, por meio de contos do escritor norte-americano Edgar Allan 
Poe, e e está organizada em formato de Unidade Didática, contendo 10 atividades a serem 
trabalhadas com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, no intuito de "seduzi-los" à prática 
da leitura de obras clássicas da literatura universal. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TANIA MARIA RIBEIRO
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: DA ESCRITA À REESCRITA: COMO ABORDAR O TEXTO DO ALUNO
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Reescrita, Gêneros Discursivos
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Resumo: Este artigo tem como objetivo principal discutir brevemente os resultados de uma 
proposta de ensino que envolve o estudo de Gêneros Discursivos, com ênfase na proposta de 
Escrita e Reescrita de textos com alunos da 1ª série do Ensino Médio. A relevância desta temática 
está na contribuição de um fazer didático que contempla o que propõem as Diretrizes Curriculares 
para Educação Básica que defendem a concepção de linguagem como forma de interação, 
apresentando uma visão dialógico-interativa de linguagem, baseada em reflexões do Círculo 
Bakhtiniano. Trata-se de um trabalho de pesquisa que oportunizou a reflexão sobre a prática das 
aulas de Língua Portuguesa, estabelecendo uma inter-relação entre atividades de leitura, escrita e 
reescrita, bem como o importante papel do professor na intervenção no texto do aluno. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TANIA MARIA RIBEIRO
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Da escrita à Reescrita: como abordar o texto do aluno
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: escrita, reescrita, gêneros discursivos
Resumo: O presente projeto busca a efetivação da proposta das Diretrizes Curriculares para 
Educação Básica, que defendem concepção de linguagem como foco de interação, com uma 
visão dialógico-interativa de linguagem, baseada em reflexões do Circulo de Bakhtin. A ênfase do 
Documento é que os alunos utilizem a linguagem por meio de gêneros que circulam em seu meio 
social. Assim, a partir do "Projeto Pedagógico" de Lopes-Rossi, uma releitura da sequência 
didática de Dolz e Schneuwly, o qual se estrutura em módulos didáticos: leitura, produção escrita 
e divulgação ao público, serão abordados, no projeto em pauta, os gêneros discursivos: sinopse e 
resenha crítica de filmes. Em suma, pretende-se promover uma prática de ensino menos 
artificializada, estabelecendo uma inter-relação entre atividades de leitura, produção de texto e 
reescrita. Assim, far-se-á uma reflexão a respeito da reescrita das produções textuais: como 
intervir no texto do aluno? Como corrigi-lo de modo a levar o aluno a progressos significativos na 
aquisição da escrita? Espera-se comprovar a importância da intervenção do professor no texto do 
aluno e apontar estratégias de ação ao professor para poder "corrigir", ou seja, intervir no texto do 
aluno. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TANIA REGGIANI GALBARDI
Orientador: Maria Jose Guerra de Figueiredo Garcia - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE 
LEITURA NO ARTIGO DE OPINIÃO
Tema: ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA OS DIFERENTES GÊNEROS DISCURSIVOS QUE 
CIRCULAM NAS DIVERSAS ESFERAS SOCIAIS.
Palavras-chave: Artigo de Opinião, Argumentação, Estratégias de leitura
Resumo: Este artigo apresenta um relato da aplicação "Construção da Argumentação e 
Desenvolvimento de Estratégias de Leitura no Artigo de Opinião". O trabalho é resultado da 
constatação da dificuldade que a escola apresenta na formação do leitor. Sem desconsiderar as 
condições de acesso à leitura, faz -se necessário refletir sobre as concepções em que se apoiam 
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os professores para a prática do ensino da leitura. Torna-se extremamente importante considerar 
o trabalho realizado com o texto em sala de aula. Concepções redutoras de leitura levam os 
alunos a tornarem-se decodificadores de texto, sem a capacidade de compreensão (construir 
sentido para o texto). Tomando por base os fundamentos teóricos da Linguística Textual na 
perspectiva sociointerativa que toma a língua como uma atividade sociohistórica, uma atividade 
cognitiva e atividade sociointerativa (MARCUSCHI, 2008, p.60), propusemos práticas 
pedagógicas visando ao ensino de estratégias e habilidades de leitura, utilizando os gêneros 
discursivos como unidade de ensino, assumindo a concepção de linguagem como prática 
comunicativa presente em todas as esferas sociais. Ao tratarmos da concepções de leitura e 
ensino de estratégias nos pautamos nos conceitos teóricos de Antunes (2009), Solé (1998), 
Kleiman (2010), Koch (2003), Magnani, (2001), Geraldi (1997). Após sua aplicação, concluiu-se 
sua importância ao constatar-se a ampliação do conhecimento prévio e a aquisição de estratégias 
de leitura essenciais para a formação de um leitor crítico e autônomo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TANIA REGGIANI GALBARDI
Orientador: Maria Jose Guerra de Figueiredo Garcia - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: : Construção da Argumentação e Desenvolvimento de Estratégias de Leitura no Artigo de 
Opinião
Tema: ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA OS DIFERENTES GÊNEROS DISCURSIVOS QUE 
CIRCULAM NAS DIVERSAS ESFERAS SOCIAIS.
Palavras-chave: Artigo de Opinião, Argumentação, Estratégias de leitura
Resumo: O presente trabalho surgiu da constatação de que a escola encontra muitas 
dificuldades para formar leitores. A maioria dos alunos não compreende o que lê. Através da 
leitura de gêneros da ordem do argumentar (artigo de opinião), pretendo pesquisar e aplicar 
estratégias de leitura, visando ampliar o conhecimento prévio do aluno e desenvolver a prática de 
argumentar. O trabalho com textos opinativos obrigaria os alunos a adentrar ao universo da 
argumentação. Este trabalho tentará desenhar as portas para a argumentação discursiva e 
proporcionar a formação de leitores competentes, críticos e autônomos, através da aprendizagem 
significativa das estratégias responsáveis por uma leitura eficaz.
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Etapa: Artigo

Título: Contos e Encantos Africanos: Uma contribuição para educação básica
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Gênero Discursivo, Contos, Cultura Afrobrasileira,
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da Sequência Didática intitulada 
"Contos e Encantos Africanos: Uma contribuição para educação básica" desenvolvida com alunos 
do 7º ano do Ensino Fundamenta. O objetivo foi reconhecer a contribuição africana na formação 
da cultura do povo brasileiro, resgatando os valores, através da leitura de contos africanos. A 
Sequência Didática foi composta por quatro unidades, sendo que a primeira unidade abordou a 
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história e a cultura da África, a segunda unidade trabalhou a estrutura composicional do conto, a 
terceira unidade trouxe a análise linguística do conto e para concluir, a quarta unidade inseriu a 
produção de textos. A prática educacional foi dinâmica e informativa, promovendo o efetivo 
exercício da cidadania, no resgate social e humano dentro da escola, com reflexos na família e na 
sociedade. Para tanto, utilizou-se de diferentes atividades, como oficinas de boneca Abayomi, 
música, vídeos, pesquisas orientadas, leituras de conto, produção textual, entre outras. E, dessa 
forma, essas atividades possibilitaram a construção do conhecimento pelo próprio aluno, 
desenvolvendo sua capacidade interpretativa de modo que fossem capazes de ir além da mera 
decodificação linguística. E, ainda, ressaltou a importância dos contos orais e escritos, africanos e 
afrobrasileiros, e sua contribuição para a língua portuguesa e na literatura brasileira. Os 
resultados obtidos por meio da leitura de contos de origem africana mostrou que é possível 
resgatar os valores culturais, éticos e morais dessa etnia tão presente e tão importante na 
formação

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TELMA ELISABETE DE SA VINTECINCO
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contos e Encantos Africanos: Uma contribuição para educação
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: ontos Africanos, Leitura, Cultura Brasileira,
Resumo: Esta Sequência Didática intitulada "Contos e Encantos Africanos: Uma contribuição 
para educação básica" tem como objetivo apresentar uma proposta de incentivo à leitura e, 
consequentemente, à produção textual utilizando o gênero discursivo Conto. Esse gênero foi 
proposto por ser um gênero atrativo para os alunos, pois envolve o encantamento e o imaginário 
dos Contos Africanos buscando resgatar os valores culturais, éticos e morais dessa etnia tão 
presente e importante na formação da identidade. Para tanto, como encaminhamentos 
metodológicos serão utilizados os contos afrobrasileiros proporcionando, assim magia e o 
encantamento, as situações quase irreais de que são formados, os quais contribuem 
decisivamente para o envolvimento do leitor que desconhece, quase completamente, as 
condições espaciais e culturais que orientam a criação dos mesmos. O material será desenvolvido 
com alunos matriculados no 7o ano do ensino fundamental, no período matutino, em encontros 
semanais, perfazendo um total de 32 horas de atividades direcionadas aos alunos e 32 horas de 
elaboração, organização e correção das atividades.
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Etapa: Artigo

Título: Leitura Dirigida da Oobra O Ladrão de Raios
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Literatura, Leitura dirigida, tecnologias educacionais
Resumo: Mesmo com tanto empenho para a democratização da leitura em nosso país, cerca de 
21 milhões de brasileiros afirmam que leem por obrigação, segundo o Instituto Pró-livro, na 
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pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em sua 3ª edição. Dessa forma, sendo a escola o local 
onde se realiza a maior parte das atividades de leitura com caráter formativo e emancipador, a 
proposta didática implementada pretendeu partir da leitura desafiadora das trezentas e oitenta 
páginas do primeiro livro da saga Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, para 
ampliar a discussão sobre temas elencados na trama, com textos verbais e não-verbais de teores 
estéticos diferenciados. Para tanto, um roteiro de leitura, que dividiu a obra em quinze encontros 
semanais foi desenvolvido e implementado, contemplando também os textos e atividades de 
ampliação e aprofundamento. Como apoio, as tecnologias digitais de informação e comunicação 
presentes na escola servirão ao intenso trabalho com o desenvolvimento do ser-leitor. Vale 
ressaltar que este foi desenvolvido com alunos de um 6º ano do ensino fundamental, do Colégio 
Estadual Monteiro Lobato, de Cornélio Procópio - PR, com base teórica firmada na Estética da 
Recepção e a contribuição significativa da leitura de massa como abertura para o 
desenvolvimento do aluno leitor.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ladrão de Raios
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, leitura, literatura, tecnologias
Resumo: Mesmo com tanto empenho para a democratização da leitura em nosso país, cerca de 
21 milhões de brasileiros afirmam que leem por obrigação, segundo o Instituto Pró-livro, na 
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em sua 3ª edição. Dessa forma, sendo a escola o local 
onde se realiza a maior parte das atividades de leitura com caráter formativo e emancipador, a 
presente proposta pretende partir da leitura desafiadora das trezentas e oitenta páginas do 
primeiro livro da saga Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, para ampliar a 
discussão sobre temas elencados na trama, com textos verbais e não-verbais de teores estéticos 
diferenciados. Para tanto, um roteiro de leitura, que divide a obra em quinze encontros semanais 
foi desenvolvido, contemplando também os textos e atividades de ampliação e aprofundamento. 
Como apoio, as tecnologias digitais de informação e comunicação presentes na escola servirão 
ao intenso trabalho com o desenvolvimento do ser-leitor. Vale ressaltar que este será 
desenvolvido com alunos de um 6º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Monteiro 
Lobato, de Cornélio Procópio - PR.
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Título: Leitura de enunciados de exercícios de Língua Portuguesa
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Estratégias de leitura, Compreensão, Enunciados
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da intervenção pedagógica, realizada durante a 
participação no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná. A implementação desse projeto ocorreu no 1º semestre de 2015, com 
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alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, de uma escola do município de Fazenda Rio Grande. O 
objetivo foi o de analisar como (as) estratégias de leitura contribuem para minimizar as 
dificuldades de compreensão dos enunciados, partindo da hipótese de que os alunos não 
compreendem os enunciados de exercícios porque não conseguem construir significados para 
eles. O artigo apresenta uma reflexão sobre o caráter significativo do ato de ler, como exercício de 
construção de sentidos e o domínio deste, fator de inserção na sociedade. Acredita-se que tal 
proposta pode contribuir para a melhoria do ensino, ao desenvolver uma metodologia de trabalho 
com enunciados que oportuniza ao aluno tornar-se um leitor competente.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura de enunciados de exercícios de Língua Portuguesa
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Enunciado, Língua Portuguesa
Resumo: A presente Unidade Didática decorre de inquietações relacionadas às observações 
feitas em sala de aula sobre a leitura de enunciados de exercícios de língua portuguesa. 
Percebemos que a inabilidade na resolução dos enunciados de exercícios de um texto é 
proveniente da falta de compreensão do texto, como também da compreensão dos enunciados. 
Vale ressaltar que os enunciados têm a função de encaminhar o aluno a um maior 
aprofundamento do texto e dos conteúdos específicos trabalhados. Esta Produção Didático-
Pedagógica tem como objetivo contribuir para a formação do leitor em enunciados de Língua 
Portuguesa. Para isso, construímos uma sequência de atividades, articuladas entre si, a fim de 
desenvolver práticas de leitura de diferentes textos e enunciados.
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Título: Estratégias de leitura e a Formação do Leitor: uma proposta para alunos do Curso de 
Formação de Docentes
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Linguagem, Gênero Discursivo, Leitura, Estratégias de Leitura,
Resumo: A inquietação diante das lacunas de leitura apresentadas por alunos do curso de 
Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos inicias do Ensino Fundamental na 
modalidade normal levou-nos à produção deste projeto. Dessa forma, objetivamos implementar 
um trabalho a partir das estratégias de leitura com estudantes desse curso no Colégio Estadual 
Guilherme de Almeida, no município de Loanda-PR, com intuito de minimizar problemas de 
leitura, contribuindo para a formação do sujeito leitor, de forma que as estratégias de leitura os 
instrumentalize para uma prática pedagógica voltada à formação humana, na qual o aluno 
perceba a criação dos diversos enunciados presentes no mundo social. Diante desse contexto, 
optamos por trabalhar com o gênero discursivo capa de revista, por ser um gênero da esfera 
publicitária, de grande circulação social, cuja leitura pode revestir-se de ilusória facilidade. Nesse 
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sentido, a metodologia utilizada neste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa social aplicada, 
de natureza qualitativa, que se enquadra como pesquisa-ação, a fim de propor práticas 
pedagógicas que preencham as lacunas da formação leitora. Como fundamentação teórica para a 
construção deste projeto, apoiamo-nos nos estudos de Bakhtin (2003, 2006) aplicados ao gênero 
capa de revista, considerado instrumento para o ensino de Língua Portuguesa, a partir das 
estratégias de leitura propostas por Solé (1998). A pesquisa será desenvolvida no referido 
estabelecimento de ensino, no município de Loanda, no ano de 2015 e terá como público alvo os 
alunos do curso mencionado. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de Leitura e a Formação do Leitor: uma proposta para alunos do Curso de 
Formação de Docentes
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Linguagem, Gênero Discursivo, Leitura, Estatégias de Leitura
Resumo: A inquietação diante das lacunas de leitura apresentadas por alunos do curso de 
Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Inicias do Ensino Fundamental, na 
modalidade normal, levou-nos à produção desta unidade didática. Com intuito de minimizar 
problemas de leitura e contribuir para a formação do sujeito leitor, objetivamos implementar um 
trabalho a partir das estratégias de leitura propostas por Solé (1998), que os instrumentalize para 
uma prática pedagógica voltada à formação humana, na qual os alunos percebam a criação dos 
diversos enunciados presentes no mundo social. Diante desse contexto, optamos por trabalhar 
com o gênero discursivo capa de revista, por ser um gênero da esfera publicitária, de grande 
circulação social, cuja leitura pode revestir-se de ilusória facilidade. Nesse sentido, a metodologia 
aplicada a este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa social aplicada, de natureza 
qualitativa, que se enquadra como pesquisa-ação com o propósito de propor práticas 
pedagógicas que preencham as lacunas da formação leitora. Como fundamentação teórica para a 
construção desta unidade didática, apoiamo-nos nos estudos de Bakhtin (2003, 2006). Esta 
Unidade Didática será implementada no Colégio Estadual Guilherme de Almeida do município de 
Loanda, no ano letivo de 2015 e terá como público alvo os alunos do curso acima mencionado.
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Etapa: Artigo

Título: A desconstrução do preconceito racial, sob uma ótica de humanização
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Método Recepcional, Preconceito, Conscientização Crítica
Resumo: O presente artigo foi desenvolvido na Escola Estadual Maria Pereira - Ensino 
Fundamental, Leópolis - PR, tendo como público-alvo os alunos em contraturno do 9º ano 
matutino, tem como objetivo apresentar a dificuldade em incentivar a prática da leitura, pois no 
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século em que estamos, a conectividade facilita o acesso a informações por meio de leituras 
diversas, nota-se que formar leitores competentes é um dos grandes desafios da Educação 
Básica na atualidade. Torna-se fundamental mostrar e direcionar os alunos para fontes concretas 
e seguras. Pela leitura de clássicos ou pela diversidade de gêneros textuais, devemos inserir no 
contexto da sala de aula a literatura como forma de instrumento humanizador, ou seja, aquele 
com condições para qualificar formas diversificadas de olhar o mundo, ordenando os conceitos e 
dando um significado aos mesmos. Muitas vezes vista como instrumento necessário à 
sobrevivência, como meio de acesso ao mundo do trabalho, deve ser também reconhecida como 
instrumento para a fruição, prazer, ampliação de horizontes, de conhecimentos, de experiências. 
Para tanto, o Método Recepcional das autoras Bordini & Aguiar (1993) foi escolhido como base 
deste trabalho, pois o mesmo coloca o aluno em contato com diferentes textos literários. Após o 
término da sequência didática os discentes demonstraram-se incentivados a realizar novas 
leituras, observaram que além do prazer, a leitura pode ajudá-los a olhar o mundo com mais 
criticidade e a posicionar-se diante das situações vividas. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Desconstrução do preconceito racial, sob uma ótica de humanização
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Método Recepcional, Preconceito, Conscientização Crítica
Resumo: O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre "Ensino e aprendizagem da leitura" 
com o objetivo de apresentar ações para a leitura literária como orientadora de ideias e fonte de 
conhecimentos para a interpretação do mundo. A proposta traz ações para a construção, 
elaboração e aplicação do exercício de reorganização de espaços e tempos da leitura, 
promovendo a ampliação cultural por meio do Método Recepcional de Bordini e Aguiar (1988), a 
fim de atender, romper, ampliar as expectativas dos alunos, tendo como ponto de partida 
atividades voltadas aos diversos gêneros textuais literários e não literários para chegar a leitura 
da obra literária "Amor não tem cor" da autora Giselda Laporta Nicolelis, com vistas a criar 
condições para o exercício da criatividade, instigando as mudanças de comportamento para um 
conhecimento ativo e significante em relação ao preconceito racial. O trabalho visa resgatar junto 
à escola a dinâmica da leitura aliada ao campo do conhecimento, possibilitando que o aluno 
possa ir além dos limites da percepção e chegar criticamente no campo da racionalidade com 
premissas para a interpretação de mundo. 
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Título: Narrativa contemporânea e a formação do leitor: todos contra o bullying
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Letramento Literário, Narrativa Juvenil Contemporânea, Bullying
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Resumo: Este artigo foi elaborado a partir do plano de trabalho PDE. Reflete sobre a questão do 
ensino de leitura literária na escola. Apresenta como a escola e os professores têm agido em 
relação à leitura dos textos literários no ambiente escolar, enfatizando metodologias que venham 
contribuir para a formação do leitor. Objetiva-se aqui, demonstrar que para formar leitores, é 
necessário que professores também sejam leitores ativos. Dessa forma, a emancipação de 
leitores ocorrerá na medida em que o processo de leitura literária na escola seja permeada por 
uma concepção de leitura que colabore com o processo de produção de sentidos e com a 
interação entre leitor e obra literária.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VALDIRENE ORTIZ DE OLIVEIRA
Orientador: Ana Paula Franco Nobile Brandileone - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná
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Título: Narrativa contemporânea e a formação do Leitor: todos contra o bullying
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Letramento Literário, Narrativa Juvenil Contemporânea, Bullying
Resumo: Esta produção didática pedagógica compõe o caderno pedagógico "Narrativas 
contemporâneas em sala de aula: sequência didática de leitura literária". O presente trabalho tem 
como objetivo apresentar ações para a leitura literária como forma de trabalhar a linguagem em 
todas as suas nuances e possibilidades de sentido. Por meio da leitura da obra Todos contra 
D@nte, de Luís Dill (2008), propõe-se examinar, no contexto da produção brasileira 
contemporânea, os modos de narrar, mediante a apropriação de estruturas e ferramentas de 
comunicação do ciberespaço - redes sociais, comunidades, blogs, sites de bate-papo - 
valorizadas pelos jovens, no sentido de estabelecer conexões entre a narrativa ficcional e os 
alunos, público deste projeto, ressaltando os reflexos da violência do mundo narrado na 
arquitetura ficcional, bem como os resultados estéticos de tal relação. O projeto tem ainda como 
premissa, articular o estudo e a leitura do texto literário com a produção escrita, a oralidade e a 
análise linguística. O projeto será implementado no 8º ano do Ensino Fundamental da Escola 
Estadual Maria Pereira, município de Leópolis, tendo como objetivo produzir Sequências Didáticas 
Expandidas a partir da proposta de letramento literário (2006), de Rildo Cosson (2006), com 
enfoque no gênero romance. 
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Etapa: Artigo

Título: COMPREENDENDO A DIVERSIDADE SEXUAL ATRAVÉS DA ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DE DIFERENTES DISCURSOS SOCIAIS
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Diversidade, Superação do Preconceito, Projeto de letramento
Resumo: A proposta deste trabalho é promover, no espaço escolar, a análise e discussão de 
diferentes discursos que circulam na sociedade sobre a Diversidade Sexual. Este texto relata e 
analisa o projeto de intervenção pedagógica na escola, onde se promoveu um trabalho efetivo 
junto aos alunos, a fim de buscar a superação do preconceito, da discriminação e da ideia de uma 
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única sociedade heteronormativa. A partir de práticas de letramento, buscou-se o enfrentamento 
às fobias sexuais e a todo tipo de violência relacionado às diversidades, oportunizando ao 
alunado momentos de estudo, análise e troca de ideias possibilitando maior engajamento na 
comunidade. Pode-se apontar como resultados dessa intervenção uma melhora no nível de 
proficiência dos discentes no universo das práticas sociais de letramento, bem como na adoção 
de uma nova postura frente às questões de gênero e orientação sexual, superando a visão 
preconceituosa e homofóbica antes apresentada. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VALERIA APARECIDA FERREIRA
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Compreendendo a Diversidade Sexual através da análise e discussão de diferentes 
discursos sociais
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Diversidade, preconceito, superação,
Resumo: A proposta deste Caderno Temático é promover no espaço escolar a análise e 
discussão de diferentes discursos que circulam na sociedade sobre a Diversidade Sexual. 
Entendendo ser a sexualidade um tema polêmico, a escola deve dar a ela um encaminhamento 
pedagógico, promovendo um trabalho efetivo junto aos alunos, professores e funcionários a fim 
de buscar a superação do preconceito, da discriminação e da ideia de uma única sociedade 
heteronormativa. A partir desse contexto, buscar-se-á o enfrentamento às fobias sexuais e a todo 
tipo de violência relacionado às diversidades que devem ser respeitadas e valorizadas. 
Oportunizar ao aluno momentos de estudo, análise e troca de ideias na busca do crescimento 
como pessoa e como cidadão é o objetivo maior deste trabalho.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VALERIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: Os desafios da Produção de Gêneros Discursivos em Provas de Vestibulares
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa, Gênero Discursivo, Resposta Argumentativa, 
Vestibular,
Resumo: Os documentos oficiais norteadores do ensino de língua portuguesa têm enfatizado o 
ensino da produção textual por meio dos gêneros discursivos, de acordo com os estudos do 
Círculo de Bakhtin. O presente trabalho tem por objetivo propor, apoiado nos pressupostos 
teórico-metodológicos do Interacionismo sociodiscursivo (ISD) e considerando as contribuições de 
autores como BAKHTIN (2003, 2006) DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY (2004), e GERALDI 
(1984) entre outros, uma sequência didática que possa servir como parâmetro para o ensino da 
produção de textos do gênero resposta argumentativajunto a alunos do 3º ano do Ensino Médio. 
Apesar de não ser uma proposta atual, a metodologia de trabalho com gêneros textuais ainda é 
pouca compreendida pelos docentes. Para tanto, fizeram-se necessários estudos teóricos e 
proposição de atividades comentadas baseadas nos pressupostos levantados, colaboração de 
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professores que participaram do Grupo de Trabalho em Rede e aplicação do material didático 
elaborado em sala de aula. Ao final, procedeu-se a uma autoavaliação em que os alunos 
avaliaram seu estágio de conhecimento inicial e o nível atingido ao final da implementação, 
contribuindo assim, para a formação de cidadãos capazes de defender e apresentar seus pontos 
de vista de forma convencer seu interlocutor. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VALERIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O DESAFIO DOS GÊNEROS TEXTUAIS EM PROVA DE VESTIBULAR
Tema: Linguística Discursiva e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gênero Discursivo, Resposta Argumentativa, Vestibular
Resumo: O Ministério da Educação tem preconizado em seus documentos atuais o ensino da 
produção textual por meio da teoria do dialogismo textual do Círculo de Bakhtin. Atendendo a 
essa recomendação, algumas instituições de ensino passaram a solicitar dos candidatos a 
elaboração de texto nos conceitos teóricos dos gêneros discursivos. Este projeto tem como 
objetivo viabilizar o contexto de produção de enunciado escrito real de modo que os alunos 
percebam o lugar de criação e circulação social da argumentação na esfera social. Como 
fundamentação teórica para construção deste trabalho realizou-se pesquisa bibliográfica 
considerando as contribuições de autores como BAKHTIN (2003, 2006) DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY (2004), e GERALDI (1984), entre outros. Procurando enfatizar a importância da 
produção escrita para o desenvolvimento do raciocínio lógico bem como o aprimoramento das 
capacidades de linguagem, sugerimos a possibilidade de trabalho com gênero resposta 
argumentativa, por meio da metodologia da Sequência Didática, apoiada no quadro teórico-
metodológico do Interacionismo sociodiscursivo (ISD). A pesquisa será desenvolvida no Colégio 
Estadual Lysímaco Ferreira da Costa, na cidade de Paranapoema, no ano 2015 e os sujeitos de 
pesquisa serão os alunos do Ensino Médio. Para a coleta de dados será aplicado uma produção 
inicial a fim de verificar os conhecimentos dos alunos com relação ao gênero estudado. Por 
conseguinte, seguiremos com esta sequência didática. O trabalho culminará com a produção de 
uma resposta argumentativa realizada pelos alunos e sua participação optativa no Programa de 
Avaliação Seriada da Universidade Estadual de Maringá: PAS-UEM.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANDA LUCIA FERREIRA FRANCO
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: DIFERENTES LEITURAS RESULTANDO NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Contação de história,Oralidade
Resumo: Neste artigo será desenvolvida a importância da leitura, com ênfase na Contação de 
histórias. Observa-se que a leitura é essencial para o ser humano, vez que através dela é 
possível interpretar o mundo ao redor, com este pensamento que se desenvolveu este estudo, 
acredita-se que o aluno ao ser estimulado o hábito de ler desenvolverá o seu lado critico e capaz 
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de enfrentar as dificuldades, não somente no aspecto educacional, como também no social. Além 
do que, ao utilizar a estratégia de Contação de histórias, instigará o desenvolvimento da 
imaginação do estudante, oralidade, interpretação, entre outros. Para tanto, este estudo utilizou o 
método de desenvolvimento de maneira exploratória e descritiva sobre o tema da importância da 
contação de histórias e consequentemente o que é o ato de ler e também seus benefícios. Foi 
realizado então, um levantamento bibliográfico em artigos, livros, dentre outros, a fim de 
fundamentar este trabalho e também um projeto de intervenção pedagógica. Ao final, como forma 
de comprovação deste artigo, foi desenvolvida em um Colégio no município de Almirante 
Tamandaré, nas turmas de 6º ano, foi selecionada essa série devido a ser o primeiro ano do 
Ensino Fundamental, um projeto de intervenção pedagógica, a fim de confirmar a hipótese 
levantada sobre a contação de histórias e sua utilização como ferramenta de aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANDA LUCIA FERREIRA FRANCO
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DIFERENTES LEITURAS RESULTANDO NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Contação de histórias, Oralidade, Leitura
Resumo: Neste projeto será desenvolvido a importância da leitura, com ênfase na Contação de 
histórias. A leitura é essencial para o ser humano, por meio dela é possível interpretar o mundo ao 
redor, e ao utilizar a estratégia de Contação de histórias para estimular o estudante, possibilitará o 
desenvolver da imaginação, oralidade, interpretação etc. Será aplicado nas turmas de 6º ano, foi 
selecionado essa série devido a ser o primeiro ano do Ensino Fundamental, se conseguirmos 
instigá-los a ampliar a leitura, consequentemente nos anos posteriores essa semente dará frutos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANDERLEIA RODRIGUES DOS SANTOS CAPATTI
Orientador: TEREZINHA DA CONCEICAO COSTA HUBES - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O artigo de opinião na escola: reflexões sobre o trabalho com gêneros discursivos por 
meio de sequências didáticas
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa: propostas metodológicas para a 
superação de dificuldades de aprendizagem da língua escrita.
Palavras-chave: gêneros discursivos, artigo de opinião, produção textual, sequência didática,
Resumo: Estadual Jardim Zeballos (Guaíra-PR), por meio da leitura e produção escrita de textos, 
de modo que pudessem refletir sobre essa forma de uso da linguagem. O trabalho foi alicerçado 
na teoria bakhtiniana e no procedimento da Sequência Didática (SD) proposta por Dolz, Noverraz 
e Schneuwly (2010[2004]) e adaptada por Costa-Hübes (2008). Os textos selecionados para 
estudos foram explorados quanto a seu conteúdo O presente artigo pretende apresentar os 
resultados obtidos a partir da aplicação de uma Unidade Didática desenvolvida na Implementação 
Didático-Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), turma 2014/2015. 
Partimos do princípio de que, no ensino médio, os alunos ainda encontram muitas dificuldades 
para argumentar oralmente e escrever textos argumentativos, principalmente do gênero Artigo de 
Opinião, gênero este que lhes é cobrado em avaliações externas como ENEM e em concursos 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_port_artigo_vanderleia_rodrigues_dos_santos_capatti.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unioeste_port_artigo_vanderleia_rodrigues_dos_santos_capatti.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ufpr_port_pdp_vanda_lucia_ferreira_franco.pdf


públicos, como o Vestibular. Conhecendo esta dificuldade ao atuar, há muitos anos, como docente 
nesse nível de ensino e procurando amenizá-la de alguma forma, organizamos uma proposta de 
trabalho com o referido gênero. O objetivo foi desenvolver a capacidade argumentativa de alunos 
do 3º ano do ensino médio, do Colégio temático, estilo e construção composicional, com o 
propósito de que ao produzirem seus textos, os alunos considerassem esses elementos. Os 
resultados dessa aplicação didática revelaram que os alunos compreenderam a estrutura do 
gênero, a sua finalidade, onde circula, quem normalmente o produz e para quem e, melhoraram, 
principalmente, a capacidade argumentativa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANDERLEIA RODRIGUES DOS SANTOS CAPATTI
Orientador: TEREZINHA DA CONCEICAO COSTA HUBES - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O artigo de opinião na escola: reflexões sobre o trabalho com gêneros discursivos por 
meio de sequências didáticas
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa: propostas metodológicas para a 
superação de dificuldades de aprendizagem da língua escrita.
Palavras-chave: gêneros discursivos, artigo de opinião, leitura, produção textual, ensino de 
Língua Portuguesa,
Resumo: Embora no ensino médio os alunos ainda encontrem muitas dificuldades para 
argumentar e escrever textos argumentativos, principalmente do gênero Artigo de Opinião, são 
justamente estes que lhes serão cobrados posteriormente. Conhecendo esta realidade há muitos 
anos e procurando solucioná-la de alguma forma, o objetivo desta unidade didática é desenvolver 
a capacidade argumentativa de alunos do 3º ano do ensino médio, por meio de um trabalho com 
o gênero Artigo de Opinião, alicerçado na teoria bakhtiniana e na proposta metodológica da SD 
apresentada por Dolz, Noverraz e Schneuwly ([2004]2010) e adaptados por Costa-Hübes (2008). 
Com a intenção de organizar uma proposta de trabalho com o gênero Artigo de Opinião, 
explorando, nos textos selecionados, seu conteúdo temático, estilo e construção composicional, 
pretendemos que os alunos superem suas dificuldades de leitura e argumentação e coloquem em 
prática tudo o que foi assimilado na SD proposta.Como resultado, esperamos que os alunos 
concluam o ensino médio tendo mais segurança na produção escrita do gênero Artigo de Opinião, 
maior domínio argumentativo e que obtenham melhores resultados no ENEM e em concursos e 
vestibulares. Para dar conta do proposto, sustentaremos nossas reflexões nos estudos dos 
gêneros discursivos proposto por Bakhtin/Volochinov (2004), Bakhtin (2003) e contemplado nas 
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná - DCE - (PARANÁ, 2008), além de recorrer a Faraco 
(2009), Brait (2005), Geraldi (1984,1997), dentre outros.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANIA DO NASCIMENTO RICARDO
Orientador: IRIA MARJORI SCHUBALSKI REISDORFER - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: DO MUNDO DA LEITURA PARA A LEITURA DO MUNDO: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
ATRAVÉS DA MÚSICA
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura
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Palavras-chave: Leitura, Compreensão textual, Ensino-aprendizagem, Música
Resumo: O presente artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica "Do 
Mundo da Leitura para a Leitura de Mundo: uma Prática Pedagógica com o Gênero Música", no 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O objetivo deste projeto foi utilizar o gênero 
música como um recurso didático de incentivo à leitura, nas aulas de Língua Portuguesa. A 
produção foi direcionada com base em uma perspectiva sócio-interacionista da linguagem (Koch, 
2006; Marcuschi, 2005; 2008). Para a aplicação do trabalho, algumas músicas foram 
selecionadas: Asa Branca, de Luiz Gonzaga; Pra não dizer que não falei das flores (Caminhando), 
de Geraldo Vandré e Herdeiros do Futuro, de Toquinho. O trabalho foi dividido em cinco etapas 
onde, em cada delas, diferentes atividades envolvendo o gênero música foram trabalhadas, tendo 
como objetivo central o incentivo à leitura. Assim, o projeto foi aplicado na cidade de Antonina, 
Estado do Paraná, no Colégio Estadual Rocha Pombo, com alunos dos sextos anos. Os 
resultados foram bastante satisfatórios, e constatou-se que as atividades envolvendo a música 
trazem um bom resultado de incentivo à leitura e, também, para o desenvolvimento da 
competência leitora.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANIA DO NASCIMENTO RICARDO
Orientador: IRIA MARJORI SCHUBALSKI REISDORFER - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DO MUNDO DA LEITURA PARA A LEITURA DO MUNDO: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
ATRAVÉS DA MÚSICA
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura, letramento, estratégias, inferência, ressignificação da experiência,
Resumo: Entendendo a leitura como peça fundamental na compreensão e construção do texto; 
uma atividade de interação entre o autor, texto e leitor (Koch, 2006), na qual o sujeito leitor produz 
e dá sentido ao mundo em que está inserido, e sendo esta um dos problemas graves nas últimas 
décadas, na qual a leitura tem sido utilizada como um coadjuvante em sala de aula, ao contrário 
do que deveria ser, este projeto tem como objetivo pesquisar como a música, enquanto prática 
pedagógica pode auxiliar na compreensão leitora e incentivo à prática de leitura. Este projeto 
parte do princípio de que utilizar a música como recurso e/ou estratégia no ensino-aprendizagem, 
esta possa amenizar ou modificar este cenário, já que a música possui distintas funcionalidades, 
como estimular a memorização e a capacidade de atenção (Correia, 2010).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANIA ERAGUS DE MELLO
Orientador: Alice Atsuko Matsuda - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A recepção estética do leitor segundo memórias,ideias,imagens e símbolos do Holocausto
Tema: iteratura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Recepção, Estética, Holocausto, Leitura
Resumo: O artigo em pauta tem a intenção de apresentar os resultados do projeto de intervenção 
pedagógica aplicado no Colégio Estadual Júlio Szymanski, para a turma do quarto ano de 
Formação de Docentes, do município de Araucária, iniciado no primeiro trimestre e concluído no 
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segundo de 2015. A partir da condução do Método Recepcional, organizado por Bordini e 
Aguiar(1993), tendo como base a Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss(1967),sugerido 
para a formação do leitor pelas Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa do Paraná 
(DCEs)(2003), possibilitou uma intervenção no próprio ato de ler e acarretou mudanças na vida 
docente e discente, desde a sua primeira abordagem. Tal interferência foi positiva, dadas às 
metodologias usadas para alcançar os alvos determinados, formando uma sequência bem 
construída e visando à apreensão do conhecimento, além de formar a criticidade no aluno. O 
trabalho da escrita, aliado ao da leitura, pelo método aplicado mostrou-se eficaz, pois com o uso 
de textos verbais e não verbais, encontrou-se material adequado que foi transformado em práticas 
linguísticas que desenvolveram tanto a oralidade quanto a gráfica. O ato de pensar como 
causador das práticas discursivas pode ser fortalecido quando aliado a materiais que sugiram a 
reflexão, como portadores de transformações que irão elevar o nível de apreensão escolar e 
fundamentar a educação. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANIA ERAGUS DE MELLO
Orientador: Alice Atsuko Matsuda - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A recepção estética do leitor segundo memórias, ideias, imagens e símbolos do 
Holocausto
Tema: Ensino da literatura com aporte teórico nas Teorias da Recepção Metodologias de Ensino 
da Literatura Pautadas na Estética da Recepção
Palavras-chave: eitura, escrita, realidade, direitos humanos, Holocausto
Resumo: Este caderno pedagógico propõe um trabalho na disciplina de Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira, integrando as áreas de Artes, História e Filosofia, num processo dialógico e 
interdisciplinar, por meio do tema Holocausto. Os recursos pedagógicos dos múltiplos canais do 
conhecimento, como música, obras artísticas, fotografias, poesias, textos científicos, históricos, 
acrescidos da análise interpretativa de texto, geram no aluno interesse e habilidades favoráveis à 
aprendizagem. Deste modo, os múltiplos saberes das disciplinas relacionadas e as informações 
das áreas correspondentes se integram e estruturam um saber mais refinado e abrangente, 
construindo um currículo sólido para os dias atuais, em que o conhecimento é fato obrigatório. O 
tema Holocausto, metáfora de toda segregação, exclusão e discursos discriminatórios, gênese da 
intolerância racial seguida de lavagem étnica, permite destacar a ética nas relações humanas e, a 
partir desse conhecimento que desperta a tensão do leitor, traz ensinamentos preciosos a partir 
da vida sustentada em condições desfavoráveis e valoriza a fraternidade, construindo o ser 
solidário e compassivo, elementos essenciais às condições de paz para o desenvolvimento de 
uma sociedade sadia, que considera e valoriza o ser humano em sua dignidade e alteridade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERA LUCIA PINHEIRO
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: GÊNERO TEXTUAL CHARGE E CARTUM COMO PRÁTICA SOCIAL E DISCURSIVA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Compreensão, Charge e Cartum
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Resumo: Quando se pensa em trabalhar a questão do gênero textual Charge e Cartum em sala 
de aula com alunos do curso de Formação de Docentes, devemos estar cientes de que este 
trabalho será direcionado a melhoria da compreensão e da interpretação de gêneros textuais 
diferenciados dos tradicionais, mas que sempre estão presentes em avaliações como ENEM e 
vestibulares. Tendo como ponto de vista que esses gêneros exigem bastante perspicácia do aluno 
para serem compreendidos ou mesmo analisados, uma dessas tipologias, certamente é a Charge 
e o Cartum. E é neste aspecto que tal projeto se fez relevante, uma vez que futuros profissionais 
da educação devem estar prontos e atentos para ensinar aos seus alunos das séries iniciais do 
ensino fundamental a questão da interpretação dos textos, sejam eles verbais ou não verbais, que 
são de extrema importância, pois ensinam o aluno a pensar rápido e a ser questionador. Sendo 
assim, foi de grande valia o desenvolvimento deste projeto na 4ª Série do curso de Formação de 
Docentes do ano de 2015 do CESP- Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná Ensino Médio e 
Profissional, de Wenceslau Braz, Pr. O objetivo primordial dessa pesquisa está nas mudanças de 
concepções na educação, as quais podem ocorrer em qualquer momento já que o currículo é 
passível de mudanças. Então, deve-se considerar uma maior relevância quando se trata da 
formação dos futuros profissionais da educação, haja vista que, preparar estes alunos para o 
mundo da leitura é prepará-los para serem profissionais competentes no futuro. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERA LUCIA PINHEIRO
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GÊNERO TEXTUAL CHARGE E CARTUM COMO PRÁTICA SOCIA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Gênero textual, Charge, Cartum
Resumo: Sabe-se que alunos que não conseguem interpretar textos na disciplina de Língua 
Portuguesa, também terão dificuldades nas demais disciplinas. Assim, por que deixar de motivá-
los a aprenderem sobre as questões de leitura, compreensão e interpretação através de Charges 
e Cartuns, buscando novas práticas em sala de aula levando-os a um novo universo discursivo? 
Considerando que são muitas as dificuldades encontradas no contexto da compreensão e 
interpretação textual na disciplina de Língua Portuguesa assim como nas demais disciplinas, e 
visando uma formação adequada aos alunos, esta Produção visa, através do gênero discursivo 
Charge e Cartum, desenvolver as práticas de compreensão, leitura e interpretação de textos 
verbais e não verbais, extraídos de textos veiculados pelas mídias eletrônicas, jornais, revistas, 
etc. Pretende-se despertar o senso crítico dos alunos, ampliando assim o conhecimento do 
mundo que os cercam. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERENICE MARIA GUTIERREZ NEUMAM
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: AS BORBOLETAS DA POESIA BRASILEIRA DANDO ASAS Á IMAGINAÇÃO.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: poesia, leitura, alunos,
Resumo: O Projeto As borboletas da Poesia Brasileira dando asas à imaginação consistiu no 
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estudo de como a interação com a poesia se tornou uma das principais responsáveis pelo 
entendimento e desenvolvimento pleno da capacidade do estudante. O objetivo foi trabalhar com 
o aluno, desenvolvendo a leitura, de uma forma espontânea. Tal metodologia levou o aluno a ler 
repetidas vezes os poemas de diversas formas, levando-os à reflexão, à memorização, à 
musicalidade, à declamação e ainda fazendo a interdisciplinaridade com a disciplina de ciência e 
arte. Desta forma, o propósito foi primeiramente fazer um estudo do que entenderam por poema/ 
poesia. Posteriormente, possibilitou-se a leitura e a produção de seus próprios textos poéticos, 
através de unidade temática, tendo como eixo condutor obras de grandes poetas e escritores 
como Roseana Murray, Vinícius de Moraes e Cecília Meireles. Nesse contexto, o aluno descobriu 
que a poesia leva ao trabalho e à manipulação da linguagem. Com as palavras contidas nos 
poemas, realizou-se a análise linguística possibilitando ao educando perceber as diferentes 
formas de uso dos mesmos, assim compreendendo os recursos que o texto oferece. Tendo como 
público-alvo desta intervenção os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
General Carneiro, Município de Lapa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERENICE MARIA GUTIERREZ NEUMAM
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AS BORBOLETAS DA POESIA BRASILEIRA DANDO ASAS A IMAGINAÇÃO.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: poesia, leitura, expectativa,
Resumo: Esta unidade didática foi elaborada com a intenção de Instigar a curiosidade de meus 
colegas de Língua Portuguesa e consiste no estudo de como a interação com a poesia pode se 
tornar uma das principais responsáveis pelo entendimento e desenvolvimento do estudante, 
também trabalhar a leitura de uma forma espontânea que o leve a ler repetidas vezes os poemas 
de diversas formas, um a um tentando assim descobrir os sentidos, a reflexão, a memorização, a 
musicalidade, a declamação e ainda fazendo a interdisciplinaridade com ciência e arte. Serão 
Trabalhados os poetas Vinicius de Moraes, Roseana Murray e Cecília Meireles com o tema "As 
Borboletas". As atividades referem-se ao ensino e aprendizagem da leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VIVIANI APARECIDA PITOLI
Orientador: Adriana Beloti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Revisão e reescrita no processo de produção textual do gênero discursivo Diário de Ficção
Tema: Revisão e reescrita de textos
Palavras-chave: produção textual escrita, revisão, reescrita
Resumo: RESUMO. Este projeto foi realizado no Colégio Estadual 14 de Dezembro, no município 
de Peabiru - Paraná, e discutiu sobre o processo de produção textual, com destaque para as 
etapas de revisão e reescrita. A escolha de trabalharmos com a escrita no Ensino Fundamental 
explica-se devido à necessidade de refletirmos sobre essa prática, uma vez que está permeada 
por muitos mitos, que podem dificultar o processo de ensino e aprendizagem de língua materna. 
Em relação à escrita, verificamos novos gêneros discursivos que surgem e outros que são 
revisitados como, por exemplo, o gênero discursivo Diário. Diante desse cenário, optamos por 
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analisar como se dá a produção de textos do gênero Diário Ficcional com enfoque nas etapas de 
revisão e reescrita de textos em sala de aula, no sexto ano do Ensino Fundamental da rede 
pública estadual. Para a reflexão desse tema, apoiamo-nos nos conceitos relativos à linguagem 
propostos pelo Círculo de Bakhtin, em Perfeito (2005), com as discussões sobre as concepções 
de linguagem, em Fiad e Mayrink-Sabinson (1991), Sercundes (2004) e Menegassi (2010), quanto 
às concepções de escrita, e em Ruiz (2010), sobre os tipos de correção. Após a implementação, 
concluímos que contribuímos para a desconstrução do imaginário dos alunos de que a escrita é 
um dom e reforçamos a proposta de que a escrita é um trabalho, que pode ser aprendido por 
qualquer pessoa inserida em um processo de ensino e aprendizagem pautado nessa perspectiva. 
Também verificamos que a proposta de correção textual-interativa foi exitosa e contribuiu para 
que os alunos produzissem a reescrita, compreendendo-a como um ponto necessário à produção 
de bons textos, adequados à situação de enunciação. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VIVIANI APARECIDA PITOLI
Orientador: Adriana Beloti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Revisão e reescrita no processo de produção textual do gênero discursivo Diário Ficcional
Tema: Revisão e reescrita de textos
Palavras-chave: produção textual escrita, revisão, reescrita
Resumo: Esta produção didático-pedagógica apresenta como proposta de implementação 
atividades que envolvem práticas de revisão e reescrita, entre alunos do Ensino Fundamental da 
rede pública de Peabiru - PR, a partir do gênero discursivo Diário Ficcional. Desse modo, 
buscamos possibilitar um bom desenvolvimento de alunos-escritores, partindo de textos comuns 
ao seu cotidiano e à sua faixa etária, desmistificando que a prática da escrita seja um dom 
dispensado apenas aos escolhidos, como também um ato mecânico. Objetivamos por meio dessa 
produção, possibilitar ao aluno a compreensão de que a escrita é um caminho de interação com a 
sociedade em que vive, pois a escrita de diários exige muita leitura e, assim, acreditamos que a 
escola poderá contribuir para o melhor desenvolvimento dessa habilidade. Para tanto, 
inicialmente, será feita uma sondagem com alunos com a finalidade de captar o imaginário dos 
mesmos sobre a escrita. Também foram selecionados textos que tratam sobre as etapas da 
escrita (planejamento, execução, revisão e reescrita) e diversos excertos de diários, tais como "O 
diário de Anne Frank", "Diário ciumento", "Cem dias entre o céu e o mar" de Amyr Klink entre 
outros. Palavras-chave: escrita; revisão; reescrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: WILSOM MARTINS DE OLIVEIRA
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA LITERATURA E NA MÚSICA BRASILEIRA 
NOS ANOS DE CHUMBO
Tema: Literatura e escola concepções e práticas
Palavras-chave: Ditadura, Letra de Música, leitura, interpretação, criticidade
Resumo: O presente artigo é uma análise dos resultados da participação no Programa de 
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Desenvolvimento Educacional (PDE), o qual apresenta os resultados das estratégias de ação do 
Projeto de Implementação Pedagógica na Escola e Caderno Pedagógico sob o título acima, que 
teve como objetivo principal, identificar como se apresentaram as manifestações políticas da 
população brasileira em relação à ditadura militar, através da leitura, interpretação e reflexão 
crítica das letras das músicas brasileiras da época dos chamados "Anos de Chumbo", atrelados a 
análise de filmes, crônicas e contos daquela época. O referido Material Pedagógico foi aplicado 
aos alunos do 2º ano do Ensino Médio, visando reafirmar aos educandos a importância de 
interpretar as leituras efetuadas, relacionando a mensagem do texto lido com fatos do nosso dia a 
dia, reafirmando a ideia de que não podemos ficar apenas na leitura superficial, aprofundando 
nossa visão crítica em relação às mensagens do texto, não só as explícitas mas, principalmente, 
procurando aprofundar nossa criticidade às mensagens implícitas que as produções literárias e 
não literárias nos fornecem. Utilizando a linha de pesquisa qualitativa e o tipo de pesquisa 
interventiva, com atividades de leitura crítica, questões dissertativas, questionários, diários, 
observações e produções de textos por parte dos alunos, com o propósito de contribuir para com 
o conhecimento e compreensão de mundo e como ocorreram as manifestações políticas da 
época da ditadura, principalmente através da música brasileira, em protesto contra o Regime 
Militar vivido pelo nosso país. Busca-se também colaborar para que os alunos adquiram uma 
visão crítica de mundo e do meio social em que vivem. Despertar o interesse pela leitura, 
melhorar a interpretação e compreensão das letras das músicas do período dos Anos de Chumbo, 
das músicas atuais e textos afins, com atividades que buscam reforçar o propósito de formação 
de leitores plenos, visando desenvolver o pensamento crítico e efetivar uma cidadania autônoma, 
efetivando a ação do professor na organização do processo ensino aprendizagem e no ensino da 
literatura, principalmente nos três anos do Ensino Médio. Portanto, apresentamos o relato das 
experiências obtidas com os alunos e os resultados verificados com a aplicação do Material 
Pedagógico sob a teoria da Estética da Recepção.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: WILSOM MARTINS DE OLIVEIRA
Orientador: SANDRO ADRIANO DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA LITERATURA E NA MÚSICA BRASILEIRA 
NA DÉCADA DE SETENTA NOS "ANOS DE CHUMBO"
Tema: Literatura e Escola - Concepções e Práticas
Palavras-chave: Letra de música, ditadura, leitura, interpretação, criticidade
Resumo: RESUMO - Buscamos com o presente Caderno Pedagógico, utilizando o método da 
Estética da Recepção, atingir o objetivo central de identificar como se apresentaram as 
manifestações políticas da população brasileira em relação à ditadura militar, através da leitura, 
interpretação e reflexão crítica das letras das músicas brasileiras da década de setenta, textos, 
filmes e vídeos sobre os Anos de Chumbo. Será aplicado a alunos do 2º ano do ensino médio, 
com a intenção de mostrar aos educandos a importância de interpretar o que se lê, relacionando 
fatos do dia a dia com a mensagem do texto lido. Utilizaremos a linha de pesquisa qualitativa e o 
tipo de pesquisa interventiva, com atividades escritas, questionários, entrevistas, diários, 
observações e produções de alunos onde se pretende contribuir para com o conhecimento e 
compreensão de como ocorreram as manifestações políticas na década de setenta em protesto a 
ditadura vivida em nosso país. Busca-se também colaborar para com uma visão crítica de mundo, 
do seu meio social e despertar o interesse pela leitura, melhorando a interpretação e 
compreensão das letras das músicas daquele período, músicas atuais e textos afins, com 
atividades que buscam reforçar o propósito de formação de leitores plenos, visando desenvolver o 
pensamento crítico e cidadania autônoma.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: WIRGINIA PORTELA BARBOSA SILVA
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A APROPRIAÇÃO DO GÊNERO "CARTA DO LEITOR" COMO MEDIADOR DO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Língua portuguesa, gêneros textuais, carta do leitor, letramento escolar
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar resultados do Projeto de Intervenção 
pedagógica "A apropriação do gênero Carta do leitor como mediador do processo de ensino-
aprendizagem da Língua Portuguesa" (PDE - 2014/2015), voltado para alunos do 7º ano do 
Colégio Estadual do Campo São Jorge - Ensino Fundamental e Médio, no Município de São 
Jerônimo da Serra, com vistas a instrumentalizá-los na leitura e produção do gênero Carta do 
Leitor, incluindo-se a consciência do seu uso no contexto social. O trabalho fundamenta-se no 
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), tendo como eixo central o referido gênero de texto. 
Pretende propiciar maior interação e dialogicidade no processo de letramento escolar e 
oportunizar situações mais próximas aos contextos reais de comunicação. Apresenta-se, neste 
artigo, além de toda a fundamentação teórica de base, a descrição da Sequência Didática (SD) do 
gênero Carta do leitor, elaborada durante o projeto, assim como um relato reflexivo do processo 
de intervenção didática. 
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Professor PDE: WIRGINIA PORTELA BARBOSA SILVA
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A APROPRIAÇÃO DO GÊNERO "CARTA DO LEITOR" COMO MEDIADOR DO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Língua portuguesa, gêneros textuais, carta do leitor, sequência didática
Resumo: Esta Unidade Didática fundamenta-se no Interacionismo Sociodiscursivo, tomando o 
gênero textual Carta do leitor como objeto e instrumento de ensino da língua materna. Materializa-
se em uma sequência didática, cujo objetivo é que o aluno se aproprie do gênero, inserindo-se 
nas práticas letradas que o exigem - condição para a interação do educando na vida social e 
profissional. A intervenção proposta dará suporte para o ensino de língua materna, tendo como 
eixo central o referido gênero de texto. Pretende-se, assim, propiciar maior interação e 
dialogicidade no processo de letramento escolar, objetivando oportunizar situações mais próximas 
aos contextos reais de comunicação. Esta Unidade será voltada para alunos do Ensino 
Fundamental, com vistas a instrumentalizá-los quanto às características funcionais e linguístico-
discursivas do gênero Carta do leitor, incluindo-se a consciência de sua aplicabilidade e 
materialização no contexto social. Durante a implementação na escola, serão coletados dados pré 
e pós-intervenção, com vistas à sistematização dos resultados e reflexões sobre a validade da 
proposta.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ZELIA ALMEIDA BOSCHINI
Orientador: NILDA APARECIDA BARBOSA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A leitura séria do texto cômico
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Educação, Língua Portuguesa, Leitura, Piadas
Resumo: Desde os primórdios da sociedade a busca pelo conhecimento e aperfeiçoamento 
científico é constante. Nos dias atuais não é diferente, o homem tem de aprender e se 
desenvolver cada vez mais. E uma das maneiras mais interessantes é a leitura. A leitura é mesmo 
imprescindível na vida do indivíduo, é por meio dela que o ser humano constrói sentidos, faz 
relações, organiza seu pensamento e, ao longo do tempo, amplia seu universo de conhecimentos 
históricos, sociais e culturais. E nós só conseguimos essa habilidade numa prática constante da 
leitura. Com ato de ler, podemos formar indivíduos que possam se posicionar e interagir como 
conhecedores das várias leituras existentes em sua volta. Para ampliar essas habilidades, 
escolhemos o gênero piada para desenvolver atividades com os alunos do colégio Estadual 
Helena Kolody, pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Cianorte. Usaremos esse 
gênero de maneira proposital para chamar a atenção dos estudantes, despertar a curiosidade, 
motivá-los, ajudando-os a compreender melhor esse gênero tão comum em seu cotidiano.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ZELIA ALMEIDA BOSCHINI
Orientador: NILDA APARECIDA BARBOSA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura séria do texto cômico
Tema: Língua Portuguesa
Palavras-chave: Educação, Língua Portuguesa, Leitura, Piadas
Resumo: Desde os primórdios da sociedade a busca pelo conhecimento e aperfeiçoamento 
científico é constante. Nos dias atuais não é diferente, o homem tem de aprender e se 
desenvolver cada vez mais. E uma das maneiras mais interessantes é a leitura. A leitura é mesmo 
imprescindível na vida do indivíduo, é por meio dela que o ser humano constrói sentidos, faz 
relações, organiza seu pensamento e, ao longo do tempo, amplia seu universo de conhecimentos 
históricos, sociais e culturais. E nós só conseguimos essa habilidade numa prática constante, com 
ato de ler, podemos formar indivíduos que possam se posicionar e interagir como conhecedores 
das várias leituras existentes em sua volta. Como temos observado no cotidiano escolar a 
dificuldade desse tipo de leitura em nossos estudantes, este trabalho será desenvolvido com 
alunos do segundo ano do colégio Estadual Helena Kolody, pertencente ao Núcleo Regional de 
Educação de Cianorte, com a pretensão de formar leitores com essas habilidades. O trabalho 
será desenvolvido por meio de textos curtos e interessante do gênero piada. Usaremos esse 
gênero de maneira proposital para chamar a atenção dos estudantes, despertar a curiosidade e 
motivá-los. Mostrando a eles que podem fazer inferências que possibilitam a compreensão e a 
interpretação tão necessárias na aplicação de sua vida cultural profissional e social.
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Etapa: Artigo

Título: Quem ouve um conto, reflete e conta
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Formação de Leitores, Ensino Médio
Resumo: O presente artigo relata a experiência de um Projeto de Intervenção Pedagógica 
realizado com os alunos do primeiro ano do ensino médio, no Colégio Estadual Cataratas _ 
Ensino Fundamental e Médio no município de Cascavel - PR. Motivadas de que a leitura e a 
escrita são, hoje, um dos maiores desafios para as escolas, desenvolvemos o Projeto intitulado: 
"Quem ouve um conto, reflete e conta". Neste, buscamos fomentar a leitura, a interpretação e a 
produção textual com atividades de leitura e escrita, por meio de contos. Dito por outra via, o 
objetivo do projeto foi estimular a leitura crítica, a expressão oral e a escrita, levando em 
consideração que os discentes do ensino médio apresentam uma grande dificuldade na leitura e 
produção do gênero conto, da esfera literária, tanto no que se refere ao reconhecimento das 
características do gênero, como em relação ao procedimento leitor, com criticidade. O conto eleito 
para o desenvolvimento deste trabalho intitula-se: Uma estrangeira da nossa rua, de Milton 
Hatoum. Por se tratar de uma literatura e de um autor contemporâneo, acreditamos que o mesmo 
pudesse despertar o interesse para a leitura e a escrita dos discentes. A proposta que ampara o 
projeto de intervenção pedagógica, do qual decorre este artigo, está de acordo com as Diretrizes 
Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná, que apresentam como eixo estruturante 
"O discurso como prática social" e tem como questões norteadoras a leitura, a oralidade e a 
escrita. Os autores que fundamentaram os estudos compartilham deste mesmo entendimento 
sobre o discurso e dentre eles estão: Bakhtin (2003), Freire (2005), Koch e Elias (2006), Silva 
(2005) além de outros. A metodologia utilizada para o desenvolvimento dos trabalhos pautou-se 
em pesquisas bibliográficas e de campo, por ocasião da implementação do projeto em sala de 
aula. Cabe ressaltar que a proposta alcançou sucesso, tendo em conta que os educandos 
adquiriram maior domínio sobre o gênero em questão de forma sequencial e gradativa.
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Título: Quem ouve um conto, reflete e conta
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
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Resumo: Partindo do pressuposto de que a leitura e a escrita são hoje um dos maiores desafios 
para as escolas, pretendo desenvolver o Projeto intitulado: "Quem ouve um conto, reflete e 
conta". Neste, busco fomentar a leitura, a interpretação e a produção textual por meio de 
atividades de leitura e escrita com contos. O público alvo serão os discentes do primeiro ano do 
ensino médio do Colégio Estadual Cataratas. O objetivo do projeto é estimular a leitura crítica, a 
expressão oral e a escrita, levando em consideração que os discentes do ensino médio 
apresentam uma grande dificuldade na leitura e produção de conto, tanto no que se refere ao 
reconhecimento das características do gênero, como em relação ao desenvolvimento da 
criticidade leitora. Para o desenvolvimento do presente projeto, tomo como recurso o conto: Uma 
estrangeira da nossa rua, Milton Hatoum, por se tratar de um autor contemporâneo, acredito que 
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o mesmo poderá despertar o interesse para a leitura e a escrita de nossos discentes. A proposta 
para este projeto de intervenção pedagógica está de acordo com as Diretrizes Curriculares de 
Língua Portuguesa do Paraná que apresentam, com eixo estruturante "O discurso como prática 
social" e tem como eixos norteadores a leitura, a oralidade e a escrita. Cabe ressaltar que se 
espera que o educando adquira o domínio sobre o gênero em questão de forma sequencial e 
gradativa.
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