Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ADRIANA ALBERTON DE PIERI
Orientador: ANGELA MARIA SILVEIRA PORTELINHA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: FORMAÇÃO CONTINUADA DO PEDAGOGO: TEMPO E ESPAÇO
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Professor Pedagogo, Formação continuada, Espaço e tempo
Resumo: Formação Continuada do Pedagogo e destina-se a Pedagogos preocupados em rever e
ressignificar sua prática, repensando a organização do espaço e do tempo destinado a Formação
Continuada do Pedagogo. Assim, enfatiza a importância de criar espaços de discussões que
possibilitem o reconhecimento das diferentes realidades e experiências, bem como perceber
temas de discussões no contexto escolar

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ADRIANA ALBERTON DE PIERI
Orientador: ANGELA MARIA SILVEIRA PORTELINHA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Formação Continuada Do Pedagogo: Tempo e Espaço
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Coordenação Pedagógica, Formação Continuada, Espaço e Tempo, Professor
Pedagogo
Resumo: Este Caderno Temático destina-se a Pedagogos preocupados em rever sua
organização de trabalho, com o intuito de resignificar sua prática, através da formação
continuada, uma vez que na maioria das escolas o pedagogo esta preocupado com a qualidade
do ensino e em criar alternativas de trabalho que garanta a educação a todos. Tem como objetivo
repensar a organização do espaço e do tempo destinado a Formação Continuada do Pedagogo,
ressaltando o papel fundamental deste profissional como mediador da organização do trabalho
pedagógico. Destaca que a necessidade de estar em constante formação exige dos profissionais
da educação tempo dedicado a estudos e aperfeiçoamento. Sistematiza estudos teóricos e
reflexões, com base na metodologia denominada de pesquisa-ação crítica. A partir das
discussões e reflexões propostas, pretendemos fortalecer a construção de espaço e tempo no
ambiente escolar para a formação continuada do pedagogo, possibilitando aos participantes se
transformarem também em pesquisadores da própria prática. Assim nos propomos a elaborar
material que fomente a luta do pedagogo por espaço e tempo de estudo compreendendo os
problemas que caracterizam a escola pública de educação básica, e que o oriente a adotar uma
postura política que favoreça o fortalecimento das relações de coletividade no espaço de trabalho.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ADRIANA BUHRER TAQUES STRASSACAPA
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O conselho de classe numa perspectiva processual enquanto momento coletivo de
decisões.

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Conselho de classe, pré conselho, pós conselho, avaliação, prática pedagógica,
Resumo: O presente artigo é parte integrante do processo formativo no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria Estadual de Educação, SEED, no estado do
Paraná, apresenta o resultado da intervenção realizada, através de grupo de estudo com os
professores do Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu. Ensino Médio e Normal, na cidade de
Cândido de Abreu. Esse trabalho teve como foco o conselho de classe. Frequentemente os
conselhos de classe, embora normatizados pela Secretaria de Estado de Educação, acontecem
nas escolas sem sistematização e organização. O estudo oportunizou aos professores a reflexão
e avaliação da sua própria ação educativa, identificando quais os eventuais problemas
enfrentados no cotidiano escolar são reais, escolhendo estratégias e instrumentos para planejar e
replanejar a dinâmica de estruturação, organização, sistematização e realização no espaço
coletivo e participativo do conselho de classe, a fim de não relacionar culpados pelo fracasso
escolar dos alunos, mas tendo o propósito de legitimar uma ação transformadora. Nesse sentido
esperamos que os professores possam rever o seu trabalho pedagógico e a diversidade de
momentos que permeiam o conselho de classe: pré conselho, conselho e pós conselho; devendo
ultrapassar o senso comum, o individualismo e a passividade favorecendo assim, o diálogo entre
todos os professores, por meio do aprofundamento dos fatos que mais contribuem para a sua
ineficiência, e poder transformá-los.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ADRIANA BUHRER TAQUES STRASSACAPA
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O conselho de classe: uma perspectiva processual enquanto momento coletivo de
decisões.
Tema: Instância colegiada: Conselho de Classe
Palavras-chave: Conselho de classe, pré conselho, pós conselho, avaliação, prática pedagógica,
Resumo: O presente texto constitui-se na produção didática construída no âmbito do Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE). Pretende-se contribuir com a análise e reflexão acerca
do conselho de classe nas escolas de educação pública no estado do Paraná, historicamente
entendido como instância colegiada meramente burocrática e tarefeira. Frequentemente os
conselhos de classe, embora normatizados pela Secretaria de Estado de Educação, acontecem
nas escolas sem sistematização e organização. Isto contribui para que o mesmo se constitua num
espaço que legitima o fracasso escolar. Para avaliar toda a prática pedagógica neste espaço
coletivo de decisões destaca-se três dimensões do conselho de classe: o pré conselho que
oportuniza o levantamento de dados a serem analisados pelo colegiado e que permitem a
retomada e redirecionamento do processo de ensino aprendizagem; o conselho de classe
fundamentado no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Escolar para analisar as ações
educacionais indicando alternativas que garantam a sua efetivação e o pós conselho, no qual se
realiza os encaminhamentos e se definem as ações a serem realizadas: replanejamento,
recuperação dos conteúdos, instrumentos e critérios de avaliação, entre outras. Objetivo contribuir
com a reflexão acerca deste espaço democrático, tão importante na escola pública.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ADRIANA MARIA AUGUSTO FARIA
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A prática pedagógica na Pedagogia Histórico-Crítica
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica, Teoria Histórico Cultural, Plano de Trabalho
Docente, prática pedagógica
Resumo: O artigo apresenta os resultados dos estudos realizados neste Programa de
Desenvolvimento que abordou: Função social da escola, Tendências Pedagógicas
Contemporâneas: Pedagogia Tradicional, Escola Nova e Pedagogia Histórico-Crítica, Pedagogia
Histórico-Crítica, Teoria Histórico-Cultural, O Plano de Trabalho Docente e a Pedagogia HistóricoCrítica. Este projeto foi implementado no Colégio Estadual "Antônio Raminelli", Ensino
Fundamental e Médio, na cidade de Cambé, por meio de Grupo de estudos e estudo dirigido, em
hora atividade, nos quais, após reflexões foram elaborados e aplicados Planos de Trabalho
Docente seguindo os passos da Pedagogia Histórico-Crítica. Concluindo, é possível afirmar que
os passos da Pedagogia Histórico-Crítica são aplicáveis à prática pedagógica e contribuem para
que a escola cumpra sua função social de humanização.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ADRIANA MARIA AUGUSTO FARIA
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A prática pedagógica na Pedagogia Histórico-Crítica
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica, prática pedagógica, Plano de Trabalho Docente,
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica foi elaborada com o intuito de subsidiar a
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. A proposta dessa Produção é a
reflexão sobre a prática pedagógica à luz da Pedagogia Histórico-Crítica. O modelo de material
escolhido foi o Caderno Temático, organizado em cinco temas: A função social da escola, as
Tendências Pedagógicas, a Pedagogia Histórico-Crítica, a Teoria Histórico-Cultural e o Plano de
Trabalho Docente. Por meio destes estudos pretende-se ainda, contribuir para a elaboração de
uma prática pedagógica que possibilite ao aluno o acesso ao conhecimento artístico, científico e
filosófico acumulado pela humanidade.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ADRIANA REGINA MOMESSO NERI
Orientador: Marli Delmonico de Araujo Futata - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A ação educativa do professor pedagogo na articulação do trabalho coletivo na escola
pública
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo.

Palavras-chave: Professor Pedagogo, Trabalho Coletivo, Pedagogia Histórico-Crítica, Teoria
Histórico-Cultural
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar as reflexões realizadas sobre a ação
educativa do professor pedagogo na articulação do trabalho coletivo na escola pública por meio
da implementação de um Curso de Extensão de 32 (trinta e duas) horas, previsto como uma das
ações do Projeto de Implementação na Escola do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE, em que participaram 08 (oito) profissionais da educação, dentre eles Equipe de Direção e
Pedagógica do Colégio Estadual Cianorte - EFMNP e 1 (uma) pedagoga de outra instituição de
ensino da Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná. Foi analisada a função atribuída ao
pedagogo ao longo da História da Educação e da Pedagogia, esclarecido o conceito de trabalho
coletivo a partir da Teoria Histórico-Cultural e explicada a função social da escola pública na atual
organização social. Foi possível identificar a necessidade da definição da especificidade do papel
do pedagogo na ação coletiva e do trabalho educativo em particular, distinguindo a competência
de atuação de cada profissional da escola em razão da função que desempenha, de forma que
cada um esteja comprometido com o projeto político pedagógico da escola, assumindo com
coerência e responsabilidade suas ações e reconhecendo a sua contribuição para os resultados
dos processos de ensino e aprendizagem pretendidos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ADRIANA REGINA MOMESSO NERI
Orientador: Marli Delmonico de Araujo Futata - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A ação educativa do professor pedagogo na articulação do trabalho coletivo na escola
pública
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo.
Palavras-chave: Professor Pedagogo, Trabalho Coletivo, Pedagogia Histórico-Crítica, Teoria
Histórico-Cultural,
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica objetiva contribuir para a o aprimoramento da
articulação do trabalho coletivo entre Equipe de Direção, Pedagógica e Docente do Colégio
Estadual Cianorte - EFMNP, Cianorte/PR e de outras instituições de ensino da rede pública
estadual. A compreensão equivocada do papel do pedagogo pelos profissionais da escola e pelo
próprio pedagogo é um desafio enfrentado na atuação deste profissional nas escolas da Rede
Estadual de Ensino do Estado do Paraná que acaba dedicando grande parte de seu tempo no
enfrentamento destas posições ou abrindo mão do seu papel para evitá-los. Pretende-se
organizar um Curso de Extensão para capacitar 25 (vinte e cinco) profissionais entre Equipe de
Direção, Pedagógica e Docente do Colégio Estadual Cianorte - EFMNP e de outras instituições de
ensino, acadêmicos do Curso de Pedagogia, estudantes do Curso de Formação de Docentes e
membros da comunidade escolar onde será analisada a função atribuída ao pedagogo ao longo
da História da Educação e da Pedagogia, esclarecido o conceito de trabalho coletivo a partir da
Teoria Histórico-Cultural, conceitos desenvolvidos por Antonio Gramsci para a compreensão da
organização escolar com vistas à emancipação e explicada a função social da escola pública na
atual organização social, no sentido de esclarecer qual a contribuição do professor pedagogo na
promoção do trabalho coletivo articulado entre os vários segmentos que compõem a unidade
escolar. O Material Didático organizado nesta Produção Didático-Pedagógica servirá de subsídio
para a organização do conteúdo do Curso de Extensão proposto.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ADRIELA STERCHILE
Orientador: Terezinha Correa Lindino - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A Realização de um Programa de Estudos sobre Educação Ambiental no Colégio Estadual
Humberto de Alencar Castelo Branco, Santa Helena-PR
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Educação Ambiental, Práticas Pedagógicas e Formação de Professores,
Resumo: Este artigo relata a experiência de um Grupo de Estudos a respeito da Educação
Ambiental Formal realizado no Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, em Santa
Helena - PR, como parte obrigatória das atividades propostas no Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE. Atualmente, a Educação Ambiental procura consolidar-se no cenário
educacional paranaense através de uma Política Pública, como um mecanismo para revermos
nosso modo de se relacionar com o meio ambiente, prevê ainda que a Educação Ambiental
ocorra de maneira transversal ao conteúdo, de forma continua e contextualizada com a realidade.
Apresenta-se também o Caderno Pedagógico que visa subsidiar os estudos a respeito da
temática proposta, não se trata de um manual, são perspectivas de análise e sugestões de
práticas ambientais indenitárias. Relata-se também a experiência com Grupo de Trabalho em
Rede - GTR que consiste em reunir um grupo de professores de várias escolas paranaenses para
estudar a proposta de Implementação supracitada. Acreditamos que o material produzido pode
contribuir com prática pedagógica dos (futuros) professores paranaenses, servindo também como
um recurso para estimular a pesquisa e debate nos estabelecimentos de ensino e em seus
funcionários. A Educação Ambiental Formal reforça o papel da educação com o social, com a
formação de novos homens e mulheres, comprometido uns com outros, almejando o bem-estar
coletivo, uma sociedade justa e igualitária para todos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ADRIELA STERCHILE
Orientador: Terezinha Correa Lindino - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Caderno Pedagógico: Inserção de um Programa de Estudos sobre Educação Ambiental no
Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Formação de Professores, Práticas Pedagógicas e Educação Ambiental
Resumo: Considerando as carências curriculares e a práticas educativas sobre Educação
Ambiental, e tendo em vista a necessidade de aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica,
cujos objetivos são identificar e delimitar o conceito de Educação Ambiental historicamente
construído no Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco; e selecionar a legislação
específica sobre a área de Educação Ambiental, para avaliar as propostas indicadas para o
sistema educacional brasileiro, esse caderno visa subsidiar a Implantação de um programa de
Estudos sobre a Educação Ambiental com os professores e funcionários deste estabelecimento, a
fim de discutir os meios de acesso vigentes à Educação Ambiental e propor novas perspectivas. A
execução deste projeto será por meio de oficinas temáticas, realizadas quinzenalmente, a partir
do estudo de referenciais teóricos e realização de práticas pedagógicas em Educação Ambiental.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ALESSANDRA CRISTINA VALERIO
Orientador: MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: Conselho de Classe e Intervenção Pedagógica: encaminhando uma reflexão
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho de Classe, Avaliação de ensino e aprendizagem,
Intervenção pedagógica
Resumo: O artigo tem como foco de análise o Conselho de Classe como instância colegiada
prevista na organização escolar, como elemento democrático e norteador da prática pedagógica
docente na escola. Pretende-se discutir a partir deste, o processo de avaliação e o papel do
pedagogo nas intervenções do processo de ensino e aprendizagem. O estudo tem características
teóricas e práticas, visto que, objetivou-se além do aprofundamento teórico conceitual, propor
também intervenções nas práticas pedagógicas realizadas por todos que participam do proceso
de ensino e aprendizagem. Com base em dados e com informações referentes a resultados das
discussões em reuniões do conselho de classe, verificou-se a necessidade de investigar, apontar
e debater as possíveis causas que levam tantos alunos a serem avaliados e na maioria das vezes
aprovados através desta instância. Assim, refletir sobre o suporte teórico é fundamental para a
atuação do conselho de classe frente ao processo de avaliação e gestão democrática, abordando
também neste trabalho a possibilidade de propor ações pedagógicas que viabilizem a participação
da Comunidade Escolar na busca de um ensino de qualidade, bem como analisar o papel do
pedagogo e as possibilidades que tem de intervir no processo de ensino e aprendizagem.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ALESSANDRA CRISTINA VALERIO
Orientador: MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Conselho de Classe e intervenção pedagógica: encaminhando uma reflexão.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Avaliação, Conselho de Classe, Intervenção, Aprovação,
Resumo: A proposta desta Unidade Didática é a de analisar o Conselho de Classe como
instância colegiada prevista na organização da escola, como elemento democrático e norteador
da prática pedagógica docente na escola. Pretende-se discutir a partir deste, o processo de
avaliação e o papel do pedagogo nas intervenções do processo de ensino e aprendizagem. A
proposta terá características teóricas e práticas, visto que, pretende-se além do aprofundamento
teórico conceitual, intervenções nas práticas pedagógicas realizadas por todos que participam do
processo ensino aprendizagem. Com base em dados e em informações referentes a resultados
das discussões em reuniões do conselho de classe, verificou-se a necessidade de investigar,
apontar e debater as possíveis causas que levam tantos alunos a serem avaliados e na maioria
das vezes aprovados através do conselho de classe. Assim, refletir sobre o suporte teórico é
fundamental para a atuação do conselho de classe frente ao processo de avaliação e gestão
democrática, abordando também neste trabalho a possibilidade de propor ações pedagógicas que
viabilizem a participação da Comunidade Escolar na busca de um ensino de qualidade, bem como
analisar o papel do pedagogo e as possibilidades que tem de intervenção no processo de ensino
e aprendizagem.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ALEXANDRE MARTINS SILVA
Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: A METODOLOGIA DE ENSINO APRENDIZAGEM NO USO DOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS NO CEEBJA PROF. DOMINGOS CAVALLI
Tema: Pedagogia e Tecnologia Educacional
Palavras-chave: metodologia, tecnologia, EJA, Pedagogia,
Resumo: O artigo trata sobre a experiência no uso dos recursos tecnológicos num Centro
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) localizado na cidade de Campo
Largo no Estado do Paraná, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O
objetivo do projeto foi capacitar à equipe pedagógica no uso dirigido da Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) em sala de aula. A metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa do tipo
exploratório, pois esta metodologia de pesquisa resulta em conhecimentos que proporcionam
avanços no processo ensino-aprendizagem. O que percebemos é que os professores que
dominam a utilização da tecnologia não possuem uma metodologia adequada e, para suprir esta
lacuna, é necessário orientação da equipe pedagógica para qualificar o trabalho.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ALEXANDRE MARTINS SILVA
Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A metodologia de ensino aprendizagem no uso dos recursos tecnológicos no CEEBJA
Prof. Domingos Cavalli
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Tecnologia educacional, metodologia, planejamento
Resumo: O caderno tem o objetivo de dialogar com a equipe pedagógica, capacitando-a para
que esta possa auxiliar os professores quanto ao uso das tecnologias. O direcionamento está em
planejar com o uso das TICs e demonstrar para os professores qual a melhor metodologia a ser
adotada para que a ferramenta traga o retorno esperado: a aquisição do conhecimento por parte
dos alunos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ALZENIRA FRANCISCA DE AZEVEDO
Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: AS CONTRIBUIÇÕES DE JOSÉ VERÍSSIMO E GILBERTO FREYRE NA APROPRIAÇÃO
DE CONCEITOS SOCIOLÓGICOS PELO PROFESSOR
Tema: Pedagogia
Palavras-chave: Formação de docentes, História da Educação, Sociologia Educacional,
Resumo: No trabalho com disciplinas que debatem sobre a História da Educação brasileira uma
das grandes preocupações dos professores que atuam é como viabilizar um ensino que

proporcione ao aluno a compreensão do pensamento educacional ao longo de nossa história.
Partiu-se desse pressuposto ao analisar fontes que auxiliam na compreensão de conhecimentos
desenvolvidos em disciplinas do curso de Formação de Docentes, fundamentados na história da
Educação Brasileira e intricados com a Sociologia Educacional. Ao pesquisar os fundamentos
teórico-metodológicos que sustentaram o discurso de autores como Gilberto Freyre e José
Veríssimo (1857/1915) perceberam-se aproximações sobre o pensar a sociedade brasileira e qual
a forma de educar que atenderia os anseios vigentes no corpo social nas décadas iniciais do
século XX. Consideram-se como fontes para esse estudo, as obras Educação Nacional de José
Veríssimo de Dias de Matos, Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre. Nessas obras são
identificadas interpretações sobre a constituição sociocultural do Brasil, bem como, a necessidade
educacional presente na realidade histórica vivenciada por eles. Esse conhecimento
proporcionará embasamento teórico no processo de ensino desenvolvido com conteúdos de
disciplinas que debatem a História da Educação Brasileira e a Sociologia Educacional. Essa
necessidade de investigação se estabeleceu a partir do trabalho desenvolvido como profissional
da rede estadual de educação do Paraná, na função de pedagoga e professora de alunos do
Curso de Formação de Docentes.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ALZENIRA FRANCISCA DE AZEVEDO
Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As contribuições de José Veríssimo e Gilberto Freyre na apropriação de conceitos
sociológicos pelo professor
Tema: Pedagogia
Palavras-chave: Formação de docentes, Sociologia, História da Educação
Resumo: Neste projeto de Intervenção Pedagógica pretende-se analisar fontes que auxiliam na
compreensão de conhecimentos desenvolvidos em disciplinas do curso de Formação de
Docentes, fundamentados na história da Educação Brasileira e Sociologia Educacional. Ao
pesquisar os fundamentos teórico-metodológicos que sustentaram o discurso de autores como
Gilberto Freyre e José Veríssimo (1857/1915) buscam-se aproximações sobre a sociedade
brasileira e o pensamento educacional. Consideram-se como fontes para esse estudo, as obras
Educação Nacional de José Veríssimo de Dias de Matos, Casa Grande & Senzala e Sobrados e
Mucambos, de Gilberto Freyre. Nessas obras são identificadas interpretações sobre a constituição
sociocultural do Brasil, bem como, a necessidade educacional presente na realidade histórica
vivenciada nas décadas iniciais do século XX. Esse conhecimento proporcionará embasamento
teórico no processo de ensino desenvolvido com conteúdos de disciplinas que debatem a História
da Educação Brasileira e a Sociologia Educacional. Essa necessidade de investigação se
estabeleceu a partir do trabalho desenvolvido como profissional da rede estadual de educação do
Paraná, na função de pedagoga e professora de alunos do Curso de Formação de Docentes.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANA HELEN JACOB BAUMGART
Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Organização e formação da representatividade estudantil.

Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Grêmio Estudantil, Participação, Representatividade,
Resumo: O artigo contempla, portanto, a síntese dos estudos sobre a organização do Grêmio
Estudantil e a sua participação nas ações referentes ao dia a dia da escola, tais como: a
representatividade do corpo discente em suas expectativas e reivindicações quanto à organização
da escola e melhoria da qualidade da educação, bem como, na participação efetiva no Conselho
Escolar e Conselho de Classe, resgatando a participação dos alunos na Gestão Democrática da
Escola Pública.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANA HELEN JACOB BAUMGART
Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Organização e formação da representatividade estudantil.
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Grêmio Estudantil, Participação, Representatividade,
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica tem a intenção de apontar estratégias teóricometodológicas que permitam analisar, pesquisar, refletir e buscar na fundamentação teórica
subsídios para ações que auxiliem a superação das fragilidades levantadas quanto a organização
e atuação da representatividade estudantil organizada no Grêmio Estudantil. Para tanto,
propomos um Caderno Pedagógico, organizado em quatro unidades temáticas que orientam a
ação do pedagogo na articulação e formação do Grêmio Estudantil.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANA LUCIA SANTANA MACANEIRO
Orientador: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: As Representações Sociais a respeito de escola diante de docentes, discentes, equipe
pedagógica do Ensino Médio Noturno
Tema: Ensino,aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: Ensino Médio Noturno, Juventude, Representação Social de Escola,
Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa apresentada ao Programa de
Desenvolvimento (PDE) do governo do Estado do Paraná, do qual a autora fez parte durante os
anos de 2014 e 2015. O objetivo dessa pesquisa foi o identificar as representações sociais de
escola, na ótica dos educandos do Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual Emílio de
Menezes- EFM localizado em Curitiba-PR. A investigação via memória e trajetória da vida escolar
dos educandos e educadores, bem como historiar como a escola vem sendo vista pela
humanidade, buscando traçar o perfil dos educandos, tendo em foco e a escolaridade de seus
familiares. Um questionário, instrumento de coleta de dados, foi aplicado a 79 discentes com o
intuito de identificar as representações sociais que estes sujeitos fazem da escola. Os dados
coletados apontaram questões de ordem social, econômica como implicadores que afetam seu
desempenho escolar. Os estudos realizados incorporou docentes, equipe pedagógica e diretiva
na reflexão sobre as causas que levam o educando a frequentar a escola, após uma jornada de
trabalho, sem demonstrar interesse efetivo a respeito da sua aprendizagem, ou seja, sem se
reconhecer como protagonista de sua formação.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANA LUCIA SANTANA MACANEIRO
Orientador: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As Representações Sociais a respeito de escola diante de docentes, discentes, equipe
pedagógica do Ensino Médio Noturno
Tema: Ensino,aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: Representação Social, Formação de Professores, Ensino Médio Noturno,
Resumo: O presente Caderno Pedagógico tem como objetivo identificar as representações
sociais de escola, na visão dos educandos, educadores, equipe pedagógica e diretiva. A
metodologia que será utilizada é de pesquisa-ação, que num primeiro momento diagnosticará as
respectivas representações, com a aplicação de dois instrumentos de coletas de dados, com o
intuito de diagnosticar o perfil e as representações dos envolvidos. Será investigado junto a esse
público as dificuldades encontradas nos processos de ensino e aprendizagem durante a vida
escolar. A partir de então, serão oportunizados espaços de estudos e reflexões com todos os
envolvidos, serão realizadas reuniões pedagógicas, nas horas atividades e nas reuniões de
formação. Este trabalho apresenta como desafio superar as fragilidades e obstáculos encontradas
no processo de ensino e aprendizagem com o intuito de alcançar um modelo de escola com
estrutura e funcionamento que desperte o interesse de todos os educandos por ela.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANA PAULA BET
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: CONSELHO DE CLASSE: OLHAR SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Conselho de Classe, Instâncias Colegiadas, Ensino, Aprendizagem,
Resumo: O presente artigo é o resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica
desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná. O Conselho de Classe é abordado, como espaço de avaliação coletiva, no
qual, a participação de todos os segmentos da escola tem importância quando promove a
discussão sobre a prática pedagógica. Com isso, se desenvolve melhor compreensão sobre: a
escola, o aluno, a aprendizagem, o ensino, e demais aspectos que englobam o trabalho
pedagógico. A implementação do projeto foi realizada na Escola Estadual Carmela Bortot, no
município de Pato Branco. Os trabalhos realizados envolveram direção, equipe pedagógica,
agentes educacionais, educadores, educandos e pais. Trata-se de pesquisa-ação, na qual
buscaram-se indicativos de respostas a questões relacionadas à prática dos Conselhos de Classe
na referida escola. A investigação fundamentou-se em autores como Cruz(2011), Dalben(2004),
Paro(2008) e Luckesi(1999).

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANA PAULA BET
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO
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Título: Conselho de Classe como reflexão sobre a prática pedagógica
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Conselho de Classe, Instâncias Colegiadas, Diagnóstico, Ensino,
Aprendizagem,
Resumo: O presente trabalho vem de encontro a uma das grandes necessidades do cotidiano
escolar, tornar o Conselho de Classe como um verdadeiro espaço para discutir a aprendizagem e
com isso possibilitar a retomada do processo pedagógico e buscar caminhos a serem seguidos.
Diante do exposto, faz-se necessário primeiramente instruir a comunidade escolar sobre a
finalidade do Conselho de Classe, para que o mesmo exerça sua função real na escola. Somente
com a participação de todos é que terem no Conselho de Classe um momento de reflexão do
processo de ensino e aprendizagem. Para a aplicação desta unidade didática o trabalho se
dividirá em nove atividades sendo que as mesmas proporcionarão momentos de reflexão e
posteriormente partir para a prática do pré-conselho, do conselho e do pós-conselho, contando
assim com a participação de toda a comunidade escolar, buscando praticar uma gestão
democrática dentro da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANA PAULA HNEDA KOLTUM
Orientador: Dirce Aparecida Foletto de Moraes - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA A CONSECUÇÃO DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA
QUE CORRESPONDA AO PROPOSTO PELA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRITICA
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Pedagogia histórico-critica, prática pedagógica, trabalho coletivo,
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de uma intervenção pedagógica composta
por atividades organizadas através de entrevista, análise de documentos, grupos de estudos,
produção coletiva de plano de trabalho docente, reflexões e discussões acerca do processo
didático e metodológico utilizado pelos profissionais de uma instituição da rede estadual de
ensino. O objetivo de tal intervenção buscou apontar quais as dificuldades e possibilidades para a
efetivação da pedagogia histórico-critica enquanto proposta pedagógica na prática diária dos
professores.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANA PAULA HNEDA KOLTUM
Orientador: Dirce Aparecida Foletto de Moraes - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA A CONSECUÇÃO DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA
QUE CORRESPONDA AO PROPOSTO PELAS DIRETRIZES CURRICULARES DO ESTADO DO
PARANÁ

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Pedagogia histórico-crítica, prática pedagógica, Diretrizes Curriculares
Estaduais, método dialético,
Resumo: A presente Produção Didatico-Pedagógica se destina a formação continuada de
professores, equipe pedagógica e direção, sobre a Pedagogia Histórico Crítica, seus limites e
possibilites enquanto efetivação na prática escolar. Tem por objetivo investigar e identificar os
aspectos limitadores para efetivação da pedagogia histórico-crítica nas práticas escolares, bem
como entender as possibilidades de efetivação desta pedagogia, buscar alternativas para tal ação
através da reflexão e reorganização do Plano de Trabalho Docente dos professores. Por meio de
grupos de estudos e reflexões sobre as práticas atuais, buscaremos a melhoria no processo
ensino aprendizagem do Colégio Estadual Idália Rocha, pautados nas concepções e
possibilidades da pedagogia histórico-crítica.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANDREA DE FATIMA BUENO MURBACH
Orientador: DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: Administração ou gestão escolar: qual a visão e prática dos membros dos segmentos da
gestão?
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola.
Palavras-chave: direção,gestão,administração,pedagogia,educação
Resumo: Sabe-se que a gestão não é neutra. Por ela perpassam questões de ordens sociais,
políticas e pedagógicas que se disseminam em várias outras. Diante disso decidiu-se pesquisar a
administração/gestão escolar. Nas primeiras leituras, constatou-se que os conceitos de
administração e de gestão escolar vêm sendo empregados como sinônimos quando se trata da
condução dos trabalhos do diretor escolar. No entanto, ao se aprofundar nos estudos dos dois
conceitos, percebeu-se empiricamente que eles são diferentes, mas o fato de serem diferentes
não significa que são totalmente desconectados. Pelo contrário, eles são intimamente ligados e
mantêm estreita relação. Sendo assim, este trabalho visará elucidar a questão: Há diferença entre
os processos de administração e de gestão escolar no campo da pesquisa(Colégio Estadual
Emílio de Menezes)?

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANDREA DE FATIMA BUENO MURBACH
Orientador: DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Administração ou gestão escolar: qual a visão e prática dos membros dos segmentos da
gestão?
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola.
Palavras-chave: direção,gestão,administração,pedagogia,educação
Resumo: Sabe-se que a gestão não é neutra. Por ela perpassam questões de ordens sociais,
políticas e pedagógicas que se disseminam em várias outras. Diante disso decidiu-se pesquisar a
administração/gestão escolar. Nas primeiras leituras, constatou-se que os conceitos de
administração e de gestão escolar vêm sendo empregados como sinônimos quando se trata da
condução dos trabalhos do diretor escolar. No entanto, ao se aprofundar nos estudos dos dois

conceitos, percebeu-se empiricamente que eles são diferentes, mas o fato de serem diferentes
não significa que são totalmente desconectados. Pelo contrário, eles são intimamente ligados e
mantêm estreita relação. Sendo assim, este trabalho visará elucidar a questão: Há diferença entre
os processos de administração e de gestão escolar no campo da pesquisa(Colégio Estadual
Emílio de Menezes)?

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANDREA PANFIETI
Orientador: ROBERTA NEGRAO DE ARAUJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: A "síndrome do 9º ano": o papel do pedagogo diante das dificuldades no processo ensinoaprendizagem
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Papel do pedagogo, Adolescência, Relação com o saber, Processo de ensino e
de aprendizagem
Resumo: O presente artigo apresenta o resultado da implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica realizado por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) em uma
escola da rede pública estadual do município de Uraí que oferta os anos finais do ensino
fundamental. As turmas de nonos anos da referida escola apresentaram, nos últimos anos,
especialmente em 2013 e 2014, desempenho escolar não satisfatório, falta de interesse e
perspectivas em relação ao futuro, desmotivação dos professores e desinteresse dos pais e/ou
responsáveis em relação à vida escolar de seus filhos. Diante deste contexto é que o citado
projeto foi pensado, tendo como envolvidos os alunos, professores e pais e/ou responsáveis dos
nonos anos, com o intuito de proporcionar melhoras significativas para a conclusão do ensino
fundamental e posterior ingresso no ensino médio. Assim, partimos do problema: De que forma o
pedagogo pode contribuir com os professores que lidam com alunos que se recusam a aprender?
De que maneira mobilizá-los na busca de uma melhor perspectiva de futuro, fazendo com que
este venha para a escola com o intuito de adquirir conhecimento científico? Desta forma, o artigo
sugere à escola e aos professores e pais e/ou responsáveis uma profunda reflexão na busca de
um novo caminho para a prática educativa. Propõe a reflexão sobre a prática pedagógica do
professor em sala de aula, a importância da escola para o aluno e também a forma como os pais
e/ou responsáveis devem acompanhar a vida de seus filhos, bem como as consequências
positivas de todo este processo.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANDREA PANFIETI
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A "síndrome do 9º ano": o papel do pedagogo diante das dificuldades no processo ensinoaprendizagem
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Processo ensino aprendizagem,O jovem e o saber,Mediação do pedagogo,
Resumo: Nosso objetivo maior, como pedagoga, é auxiliar os professores a superar dificuldades
em relação à falta de interesse, compromisso e responsabilidade de nossos alunos referentes ao
processo de ensino-aprendizagem. Como sensibilizar os nossos alunos para a importância da

escola em suas vidas? . Nossos alunos mostram-se apáticos, sem compromisso com os estudos
e sem perspectivas para o futuro. Já os professores estão desanimados não conseguem
despertar o interesse dos alunos e, desta maneira, não há a efetivação do processo de
aprendizagem e também questionam a atuação do pedagogo. Ao invés de achar os culpados, fazse imprescindível a identificação de meios que levem os alunos à busca de um futuro melhor
através dos estudos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANDREIA ANA PHILIPPSEN
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Possibilidades e limites da hora atividade em uma escola do campo: a mediação do
pedagogo
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Hora Atividade, Pedagogo, Docente, Reflexão
Resumo: O presente estudo destaca-se pela reflexão da articulação e medição do pedagogo na
Hora Atividade docente, entendida enquanto espaço pedagógico privilegiado de reflexão
individual e coletiva sobre a práxis pedagógica, tendo em vista desenvolver uma prática educativa
significativa e transformadora. A pesquisa organizou-se, primeiramente a partir de leituras sobre a
legislação que ampara a Hora Atividade docente e o papel do Pedagogo na organização do
trabalho pedagógico, bem como subsídios teóricos pertinentes. Em segundo lugar,
desenvolvemos uma atividade de extensão, enquanto Grupo de Estudos e atrelado a este coleta
de dados e ações direcionadas a Pais e Alunos da Comunidade Escolar da Escola Estadual do
Campo Vinícius de Moraes, município de Nova Santa Rosa. Diante deste contexto, apresentamos
relato e análise reflexiva sobre a implementação e resultados obtidos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANDREIA ANA PHILIPPSEN
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Possibilidades e limites da hora atividade em uma escola do campo: a mediação do
pedagogo
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Hora-atividade,Docentes,Pedagogo,Articulação, Legislação
Resumo: Concebemos a Hora Atividade Docente enquanto um espaço pedagógico privilegiado
de reflexão individual e coletiva sobre a práxis pedagógica, onde a articulação e mediação do
pedagogo são imprescindíveis, tendo em vista organizar e desenvolver uma prática educativa
significativa e transformadora. Sendo assim, organizar e gerir o espaço-tempo da Hora Atividade é
uma inquietação e um desafio a ser transposto na prática diária. A Produção Didático Pedagógica
será pautada pela efetivação de grupo de estudos docente, baseado na análise, discussão e
reflexão sobre a legislação que corresponde a Hora Atividade e amparado nas contribuições
teóricas de SAVIANI (1985, 1992, 2009), PARO (1997), VÁZQUEZ (2011), PIMENTA (1994,
2006). Pretende-se ainda vislumbrar a elaboração coletiva de um planejamento para a Hora
Atividade, além de abordar a temática com pais e alunos a fim de compreendê-la quanto a sua
relevância na vida escolar dos educandos e docentes, na Escola Estadual do Campo Vinícius de

Moraes - Ensino Fundamental. Este Caderno Pedagógico não esgota as discussões, no entanto,
busca desencadear uma reflexão e organização de estratégia de ação coletiva, fundamentada na
legislação e que possa ser efetivada na prática pedagógica.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANDREIA MARUCCI
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Rebeldia sem causa ou causa da rebeldia? Reflexões sobre o desenvolvimento
adolescente e suas implicações na prática pedagógica
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Adolescência, desenvolvimento, transformação, comportamento,
Resumo: A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano que representa uma transição
entre a infância e a idade adulta. Nesta etapa do desenvolvimento surge um crescente
descomprometimento com a aprendizagem na medida em que avançam na escolarização,
provocando reações inesperadas, rebeldias, contestações, tédio, desmotivação entre outros. O
objetivo deste trabalho é favorecer o debate e o estudo acerca do estágio de desenvolvimento
humano denominado adolescência analisando as causas do comportamento adolescente, como
por exemplo, as crises de identidade, distanciamento familiar, transformações físicas,
desenvolvimento cognitivo, do ponto de vista biológico, psicológico, neurológico em busca de
contribuições à discussão. Com isso, o conhecimento acerca da adolescência possibilitará
instrumentos ao docente para conduzir sua prática no sentido de motivar o aluno à aprendizagem.
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Título: Rebeldia sem causa ou causa da rebeldia? Reflexões sobre o desenvolvimento
adolescente e suas implicações na prática pedagógica
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Adolescência, desenvolvimento, transformação, comportamento,
Resumo: A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano que representa uma transição
entre a infância e a idade adulta. Nesta etapa do desenvolvimento surge um crescente
descomprometimento com a aprendizagem na medida em que avançam na escolarização,
provocando reações inesperadas, rebeldias, contestações, tédio, desmotivação entre outros. O
objetivo deste trabalho é favorecer o debate e o estudo acerca do estágio de desenvolvimento
humano denominado adolescência analisando as causas do comportamento adolescente, como
por exemplo, as crises de identidade, distanciamento familiar, transformações físicas,
desenvolvimento cognitivo, do ponto de vista biológico, psicológico, neurológico em busca de
contribuições à discussão. Com isso, o conhecimento acerca da adolescência possibilitará
instrumentos ao docente para conduzir sua prática no sentido de motivar o aluno à aprendizagem.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANGELA APARECIDA BUSS CHIBILISCKI
Orientador: ROSELI VIOLA RODRIGUES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O USO DO BLOG COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM
Tema: dagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Palavras- chave: Blog, Metodologia, Tecnologia, Pedagogia e Cidadania,
Resumo: O artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre a importância do uso das
tecnologias no ambiente escolar como articuladora no processo de ensino aprendizagem, cujo
recorte escolhido foi o ambiente virtual blog. O desafio pautou-se em compreender as possíveis
relações que existem diante de uma sociedade em que as tecnologias são muito utilizadas, e
nessa mesma sociedade, refletir sobre a prática das escolas ainda encontrarem-se resistentes ao
uso desses recursos como aliados em sua rotina. Verificou-se também como os alunos que
manuseiam diversos aplicativos e utilizam com frequência as redes sociais não conseguem
desenvolver trabalhos de pesquisa quando solicitados em trabalhos escolares, para isso a
proposta tentou tornar o blog aliado desse processo. Foram trabalhados três eixos temáticos: a
Cidadania no Brasil, Direitos presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente e a Ferramenta
blog como meio dos recursos tecnológicos para a educação. A pesquisa ocorreu em uma escola
da Rede Estadual de Educação do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, partindo de
observações da realidade daquela escola e sendo efetivada por meio de oficinas realizadas em
contra turno com alunos de sextos e nonos anos do ensino fundamental, na aplicação de
questionário e atividades direcionadas aos alunos. Evidenciou-se com essa pesquisa que a
educação deve voltar-se com olhar mais atento e receptivo ao uso das tecnologias agregadas aos
conteúdos, procurando valorizar e fortalecer os meios de comunicação na sociedade da
informação, contribuindo para o estreitamento de laços da educação e sociedade.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANGELA APARECIDA BUSS CHIBILISCKI
Orientador: ROSELI VIOLA RODRIGUES - IES: UNICENTRO
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Título: O Uso do Blog: Uma contribuição para além da ferramenta tecnológica
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Blog, tecnologia, Cidadania
Resumo: A pesquisa tem a intencionalidade de identificar as relações midiáticas no âmbito
escolar, utilizando como recorte o espaço virtual blog como ferramenta de produção de
conhecimento. Abordar-se-ão dois eixos temáticos. O primeiro fará referência a trajetória da
cidadania no Brasil, enfatizando as questões de direitos e deveres da criança e do adolescente. O
segundo tratará a história do blog, sua interface, dispositivos e aspectos de utilização dos
recursos tecnológicos na escola. Os envolvidos na ação pedagógica serão alunos de 6º e 9º anos
do ensino fundamental do Colégio Estadual Liane Marta da Costa (Guarapuava - PR). Pretendese com o projeto levar os alunos a produzir material dentro do ambiente virtual blog criando uma
comunidade voltada aos mesmos, visando contribuições e melhorias na produção e circulação de
idéias, bem como, buscar-se-á demonstrar as possibilidades de trabalho pedagógico.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANGELA SIMONE SIQUEIRA GOMES
Orientador: Rosana Beatriz Ansai - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Artigo
Título: Contribuições da relação de ajuda nas vivências interpessoais para o processo ensino
aprendizagem
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Escola, Relações interpessoais, Relação de ajuda, Práticas pedagógicas,
Resumo: A relação interpessoal é competência instituída a partir do autoconhecimento e das
interações que estabelecemos no contexto social em que estamos inseridos. Atualmente o
ambiente escolar sofre influência das transformações da sociedade e com essas mudanças cada
vez mais aceleradas, torna-se essencial empregar práticas pedagógicas que favoreçam as
relações interpessoais. Este movimento se faz necessário para facilitar a aprendizagem, pois o
papel do professor passa a ser também o de compartilhar da formação afetiva e social, já que
aprender está ligado intrinsicamente às relações humanas e se aprende somente com quem se
tenha alguma identificação. Portanto, este estudo teve como objetivo compreender quais são as
relações interpessoais que permeiam o cotidiano escolar e como a relação de ajuda pode
contribuir para melhorar estas relações no Colégio Estadual São Mateus. Para a coleta dos
dados, nos embasamos nas Pesquisas Qualitativas, utilizando pesquisa de campo e bibliográfica.
O referencial teórico teve como base a teoria humanista de Carl Rogers. Utilizou como fonte de
dados empíricos, as representações dos professores que atuam no ensino fundamental e no
curso de Formação de Docentes. A coleta de dados teve como objetivo identificar o que pensam
os professores sobre as relações de ajuda e interpessoais na escola e se este fenômeno interfere
no processo ensino aprendizagem, para então propor momentos de reflexões através de oficinas
com o cunho de estimular o trabalho coletivo, oportunizar o autoconhecimento, a autoestima e
propor práticas pedagógicas que contribuam para a promoção de um ambiente propício a
aprendizagem.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANGELA SIMONE SIQUEIRA GOMES
Orientador: Rosana Beatriz Ansai - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Contribuições da Relação de Ajuda nas Relações Interpessoais para o Processo Ensino
Aprendizagem
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Escola, Relações interpessoais, Relação de ajuda, Práticas pedagógicas
Resumo: A relação interpessoal é competência instituída a partir do autoconhecimento e das
interações que estabelecemos no contexto social em que estamos inseridos. Atualmente o
ambiente escolar sofre influência das transformações da sociedade e com essas mudanças cada
vez mais aceleradas é essencial empregar práticas pedagógicas que favoreçam as relações
interpessoais. Este movimento se faz necessário para facilitar a aprendizagem, pois também é
papel do professor compartilhar da formação afetiva e social. O referencial teórico tem como base
a teoria humanista de Carl Rogers. O objetivo dessa Produção Didático-pedagógica é propor
momentos de reflexões, com o cunho de estimular o trabalho coletivo, oportunizar o
autoconhecimento, a autoestima e propor práticas pedagógicas que contribuam para a promoção

de um ambiente propício a aprendizagem através de oficinas direcionadas aos professores que
atuam no Curso De Formação de Docentes e no Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANGELICA SCARIOT
Orientador: Clarice Linhares - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Grêmio Estudantil e Escola: uma participação possível
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Grêmio estudantil, gestão democrática, participação, educação,
Resumo: A formação dos grêmio estudantil é de suma importância como instância colegiada a
serviço da democracia na escola. Com esse entendimento, o presente artigo surgiu da vivência
escolar, em que se observa que o estudante tem pouco espaço de participação na escola e
raramente é ouvido. Com dificuldade para sua organização e na comunidade escolar do grêmio
estudantil. Tem por objetivo, fortalecer o grêmio estudantil e potencializar a participação dos
estudantes nas tomadas de decisões na escola. Acredita-se que a escola é um espaço
privilegiado e com o trabalho organizado e politizado do grêmio estudantil, estimula-se a
participação no seu interior, incentivando lideranças com posicionamento político, capaz de
promover melhorias, mudanças, não só no restrito processo educativo, mas também na
sociedade em geral. Fortalecer o grêmio estudantil, fazer com que ele seja atuante na escola é
um grande desafio a ser superado.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ANGELICA SCARIOT
Orientador: Clarice Linhares - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Grêmio Estudantil e Escola: uma participação possível
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: GRÊMIO ESTUDANTIL, GESTÃO DEMOCRÁTICA, EDUCAÇÃO,
Resumo: A formação dos grêmio estudantil é de suma importância como instância colegiada a
serviço da democracia na escola. Com esse entendimento, o presente trabalho surgiu da vivência
escolar, em que se observa, que o estudante tem pouco espaço de participação na escola,
raramente é ouvido. Há uma dificuldade muito grande na organização e na atuação do grêmio
estudantil. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo, fortalecer o grêmio estudantil,
potencializando a participação dos estudantes nas tomadas de decisões na escola. Pode-se
afirmar que ao participar, se aprende, sendo assim, acredita-se que a escola é um espaço
privilegiado e com o trabalho organizado e politizado do grêmio estudantil, estimula-se a
participação no interior da escola, incentivando lideranças com posicionamento político, capaz de
promover melhorias, mudanças, não só no processo educativo, mas também na sociedade em
que estão inseridos. Fortalecer o grêmio estudantil, fazer com que ele seja atuante na escola é
um grande desafio a ser superado.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ARACELI VIEIRA DOS SANTOS
Orientador: Tania da Costa Fernandes - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Aproximações e distanciamentos entre as políticas de formação do pedagogo e sua práxis
no cotidiano da escola na rede estadual do Paraná.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Professor pedagogo, currículo, políticas públicas,
Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar uma análise e discussão a respeito das
aproximações e os distanciamentos entre as políticas de formação do pedagogo e o efetivo
exercício das funções incumbidas a este profissional no âmbito das escolas públicas no Estado do
Paraná. Assim, por meio do Grupo de Trabalho em Rede e do evento de extensão, destinado a
professores, pedagogos e funcionários, com objetivo de fomentar uma reflexão e debate relativos
ao tema da pesquisa por meio da formação continuada realizada na Escola Estadual Professor
Francisco Antonio de Sousa - Ensino Fundamental, NRE Apucarana, proporcionou-se um
repensar da práxis exercida pelo pedagogo no cotidiano da Escola Pública. Deste modo, a partir
de uma pesquisa bibliográfica documental foram analisados documentos orientadores da política
de formação do pedagogo e, posteriormente, por meio da aplicação de questionários aos
pedagogos e outros membros da comunidade escolar que participaram do evento de extensão
(formação continuada), foram verificadas e discutidas as expectativas de atuação e a visão
quanto ao exercício "real" da função do pedagogo no contexto do cotidiano da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ARACELI VIEIRA DOS SANTOS
Orientador: Tania da Costa Fernandes - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Aproximações e distanciamentos entre as políticas de formação do pedagogo e sua práxis
no cotidiano da escola na rede estadual do Paraná.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Professor pedagogo, currículo, políticas públicas,
Resumo: Este Caderno Temático foi elaborado como instrumento de efetivação da proposta de
formação continuada apresentada no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, fruto do
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, ofertado pela Secretaria de Estado da
Educação do Paraná (SEED). Trata-se de uma produção didático-pedagógica desenvolvida na
área da pedagogia, destinada a educadores e tem como objetivo fomentar uma reflexão e debate,
através da formação continuada na Escola Estadual Professor Francisco Antonio de Sousa Ensino Fundamental, NRE Apucarana, juntamente com a comunidade escolar, a respeito das
aproximações e os distanciamentos entre as políticas de formação do pedagogo e o efetivo
exercício das funções incumbidas a este profissional no âmbito das escolas públicas no Estado do
Paraná, com intuito de proporcionar um repensar da práxis exercida no cotidiano da Escola
Pública. Deste modo, a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental serão analisados
documentos orientadores da política de formação do pedagogo e, posteriormente, por meio da
aplicação de questionários aos pedagogos e outros membros da comunidade escolar, bem como
aos alunos concluintes do curso de Pedagogia da UEL (5º ano), será verificada e discutida as
expectativas de atuação e a visão quanto ao exercício "real" da função do pedagogo no contexto
do cotidiano da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ARACI JOST
Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: DESAFIOS NO ENSINO DO CONTEÚDO CONCRETO NA PERSPECTIVA DA
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA
Tema: CURRICULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO
PEDAGOGO NA ESCOLA.
Palavras-chave: Formação continuada do professor, Conteúdo concreto, Ensino e aprendizagem,
Resumo: Este trabalho objetiva divulgar resultados da pesquisa, possibilitada pelo Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE/Pr, em cujo espaço de formação continuada, profissionais da
educação do Paraná têm desenvolvido pesquisas excepcionais para superação de problemas
diagnosticados por eles. A problemática em destaque, vivenciada na prática, que resultava em
ouvir reclamações dos professores de que os alunos não tem interesse em apreender o conteúdo
e, por outro lado, ao ouvir os alunos, no pré-conselho com a turma, relatos sobre aulas dadas de
uma forma repetitiva e sem sentido para eles, nos desafiou a buscar aprofundamento teóricometodológico de uma prática de ensino com conteúdos concretos como possibilidade de superar
o baixo rendimento dos alunos. Como resultado da pesquisa propusemos, por meio de um
Caderno Temático, a formação de Grupos de Estudos, entre equipe pedagógica e professores,
com textos de autores críticos que explicitam a indissociabilidade da teoria e prática na
perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. Neste sentido trabalhamos três grandes temas: 1) A
origem e construção do conhecimento e o processo de humanização; 2) Processo de trabalho e
processo de humanização; e 3) Educação escolar e formação humana: para além do mercado de
trabalho. Este conteúdo subsidiou a Implementação do Grupo de Estudos na escola e a
organização do curso online com os colegas da rede estadual no GTR - Grupo de Trabalho em
Rede, com uma troca riquíssima em estudar o material organizado nesta pesquisa à luz da
realidade dos cursistas, possibilitando aprofundamento da temática e sua efetividade.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ARACI JOST
Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: DESAFIOS NO ENSINO DO CONTEÚDO CONCRETO NA PERSPECTIVA DA
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO
PEDAGOGO NA ESCOLA
Palavras-chave: Formação Continuada do Professor, Método, Ensino do Conceito,
Resumo: O objeto deste Caderno Temático é organizar um Grupo de Estudo sobre a questão do
método que subsidia a prática pedagógica do professor no trabalho com o conhecimento, no
sentido de provocar um repensar contínuo, entre a equipe pedagógica e os professores sobre as
questões teórico-metodológicas como embasamento dessa prática. Frente à problemática
levantada de que os alunos não apreendem o conteúdo ensinado, entendemos necessário o
estudo com aprofundamento do método dialético explicitado pela filosofia da práxis, em cuja
proposta se sustenta a pedagogia histórico-crítica. O Material Didático está organizado em três
grandes temas que tratam: 1º - da origem e construção do conhecimento e o processo de
humanização; 2º- do processo de trabalho e o processo de humanização; 3º- da educação
escolar e formação humana, para além do mercado de trabalho. Dentro de cada tema, nos

utilizaremos de capítulos de livros e artigos sobre o tema, aprofundando a leitura e o debate e
produzindo sínteses coletivas à luz da prática em sala de aula. Firmamos nossa compreensão de
que todo conhecimento produzido pela humanidade tem uma finalidade prática. Para
compreendê-lo é preciso conceituá-lo. O maior desafio é: destrinchar textos profundos, instigantes
para todos, conduzindo-nos para uma nova prática.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ARLETE PROBST DE LIMA
Orientador: maria joselia zanlorense - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O PEDAGOGO NA EJA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Formação Docente, Organização do Trabalho
Pedagógico,
Resumo: Neste artigo, temos como objeto de estudo os desafios e perspectivas na atuação do
pedagogo na Educação de Jovens e Adultos - EJA. Nele, apresentamos os resultados do trabalho
desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. A EJA é uma modalidade de
ensino que atende jovens e adultos que não conseguiram concluir seus estudos da educação
básica na idade apropriada. Sabemos que Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e
Adultos, que atendem a este público, no Estado do Paraná, a cada ano, sofrem com uma
significativa rotatividade de docentes e pedagogos sem experiência em EJA e com uma formação
que não contempla as especificidades da modalidade. Diante deste quadro, buscou-se com este
trabalho, analisar, refletir e pensar em ações que o pedagogo possa desenvolver no dia a dia. A
pesquisa foi realizada no CEEBJA Casturina Campanharo Bonfim, de Pitanga. Nesse sentido,
pretendemos com o desenvolvimento destas ações contribuir para o fortalecimento e
desenvolvimento das ações pedagógicas nos CEEBJAs, a fim de melhor atender o público da EJA
e suas especificidades.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ARLETE PROBST DE LIMA
Orientador: maria joselia zanlorense - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O PEDAGOGO NA EJA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Formação Docente, Organização do Trabalho
Pedagógico,
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma modalidade de ensino que atende jovens
e adultos que não conseguiram concluir seus estudos da educação básica na idade apropriada.
Para atender a este público, chegam a cada ano no CEEBJA, profissionais sem formação
adequada para atuar nesta modalidade e desconhecem a organização e funcionamento da EJA.
Perante as dificuldades destes profissionais, buscou-se com este trabalho, analisar e refletir sobre
o trabalho que o pedagogo desenvolve no dia a dia do CEEBJA. Para composição deste caderno,
realizou-se pesquisa teórico-bibliográfica sobre a formação do professor e do pedagogo, bem
como a legislação vigente sobre as especificidades e organização da EJA. Esta produção de
cunho teórico-prático contém indicações de leituras da legislação e documentos que norteiam e

amparam a EJA, textos para estudo e reflexão, vídeos e filmes com temas relacionados para
serem trabalhados com docentes e pedagogos que chegam para atuar no CEEBJA, no início do
ano, ou a qualquer tempo letivo. Espera-se com esse trabalho contribuir para o fortalecimento e
desenvolvimento das ações pedagógicas no CEEBJA, a fim de melhor atender o público da EJA e
suas especificidades.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: AURECI SANTOS TORRES
Orientador: Conceicao Solande Bution Perin - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: Instâncias Colegiadas: o Conselho Escolar como Espaço de Participação para a
Democratização da Gestão Escolar
Tema: Articulação entre os Segmentos de Gestão da Escola
Palavras-chave: Instâncias colegiadas, Conselho Escolar, Gestão Democrática, Participação,
Resumo: Este trabalho propôs uma discussão sobre as Instâncias Colegiadas, especificamente o
Conselho Escolar. Objetivou-se realizar um estudo que possibilitasse a análise do Conselho
Escolar como Instância Colegiada responsável pela efetivação da gestão democrática da escola
pública. O estudo foi realizado a partir de documentos como a Constituição Federal (1988); LDB
9394/86; documentos do MEC e da SEED; e de autores que defendem as Instâncias Colegiadas
como órgãos de efetivação da gestão democrática. Pois, apesar de garantida em lei, a gestão
democrática nem sempre é efetivada na escola. Esse espaço, infelizmente ainda é permeado pelo
autoritarismo nas relações que envolvem direção, equipe pedagógica, professores, funcionários e
alunos. Aspirou-se assim, a minimização e/ou a superação da problemática existente na gestão
do Conselho Escolar do Colégio Estadual Ana Neri, buscando por meio da formação da
comunidade escolar, mudanças na concepção e prática de participação e de gestão democrática.
Nessa direção, a pesquisa enfocou três momentos fundamentais. No primeiro realizou-se a
contextualização das políticas educacionais ligadas à reforma na década de 1990. No segundo
momento, houve a apresentação da Instância Colegiada - Conselho Escolar, com suas
especificidades, objetivos, meios e fins, sendo apontadas possibilidades para a reconstrução de
um Conselho Escolar que cumpra com seu papel de participação nas discussões e decisões da
escolar. E, por fim, foram apresentados os resultados da Implementação do Projeto na escola,
bem como as discussões relevantes do GTR - Grupo de Trabalho em Rede, formação realizada
com professores pedagogos da rede estadual de ensino do Estado do Paraná.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: AURECI SANTOS TORRES
Orientador: Conceicao Solande Bution Perin - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Instâncias Colegiadas: o Conselho Escolar como Espaço de Participação para a
Democratização da Gestão Escolar
Tema: Articulação entre os Segmentos de Gestão da Escola
Palavras-chave: Instâncias colegiadas, Conselho Escolar, Gestão Democrática, Participação,
Resumo: Esta Produção, apresentada no formato de Unidade Didática, propõe uma discussão

sobre as Instâncias Colegiadas, especificamente o Conselho Escolar. Tem por objetivo realizar um
estudo que possibilite analisar o Conselho Escolar como Instância Colegiada responsável pela
efetivação da gestão democrática da escola pública. Apesar de garantida em lei, a gestão
democrática nem sempre é efetivada na escola. Esse espaço, infelizmente ainda é permeado pelo
autoritarismo nas relações que envolvem direção, equipe pedagógica, professores, funcionários e
alunos. Aspira-se assim, a minimização e/ou a superação da problemática existente na gestão do
Conselho Escolar, buscando por meio da formação da comunidade escolar, mudanças na
concepção e prática de participação e de gestão democrática. Pretende-se organizar o estudo em
quatro momentos fundamentais. No primeiro, será realizada a contextualização das políticas
educacionais ligadas à reforma na década de 1990. No segundo momento, será apresentada a
Instância Colegiada-Conselho Escolar, com suas especificidades, objetivos, meios e fins. Em
seguida, no terceiro momento, pretende-se refletir sobre a concepção de participação. E, por fim,
serão apontadas possibilidades para a reconstrução de um Conselho Escolar que cumpra com
seu papel de participação nas discussões e decisões da escola, ou seja, que esteja aberto ao
atendimento de sua realidade e comprometido com os sujeitos que compõem a comunidade
escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CARLA MARIA DOTTO
Orientador: ISABEL CRISTINA NEVES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O papel do Professor pedagogo: inquietações e dúvidas acerca das práticas avaliativas no
Colégio Estadual José de Anchieta de Quedas do Iguaçu - PR.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Professor Pedagogo, escola pública, avaliação escolar, ensino-aprendizagem
Resumo: O presente artigo tem como propósito contribuir com o debate acerca da função do
professor pedagogo e os caminhos percorridos por este profissional no Estado do Paraná a partir
da década de 90, sua intervenção pedagógica no interior das escolas públicas, especificamente
no Colégio Estadual José de Anchieta e as práticas avaliativas no referido Colégio, localizado em
Quedas do Iguaçu - PR, dando ênfase à avaliação escrita, individual e bimestral (prova) e a
possibilidade de interferência do pedagogo neste processo, propondo uma ação educativa mais
próxima da necessidade dos alunos, uma vez que a avaliação pouco tem contribuído para o
processo de aprendizagem deles.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CARLA MARIA DOTTO
Orientador: ISABEL CRISTINA NEVES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O papel do Professor pedagogo: inquietações e dúvidas acerca das práticas avaliativas no
Colégio Estadual José de Anchieta de Quedas do Iguaçu - PR.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Pedagogo, escola pública, avaliação escolar, ensino aprendizagem,
Resumo: O caderno pedagógico trata a função do professor pedagogo e os caminhos percorridos
por este profissional no Estado do Paraná a partir da década de 90, sua intervenção pedagógica
no interior das escolas públicas, com ênfase no Colégio estadual José de Anchieta e as práticas

avaliativas do Colégio Estadual José de Anchieta, de Quedas do Iguaçu - PR, dando ênfase à
avaliação escrita, individual e bimestral (prova) e a possibilidade de interferência do pedagogo
neste processo, propondo uma ação educativa mais próxima da necessidade dos alunos, uma
vez que a mesma não tem possibilitado aos alunos um avanço no processo de aprendizagem.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CARMEM ANDREIA MUNCHEN
Orientador: CLAUDINEI BATISTA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O Trabalho do Pedagogo e a Hora Atividade: quais as possibilidades de construção de
uma prática transformadora?
Tema: A organização do trabalho pedagógico e o trabalho do pedagogo na escola
Palavras-chave: Pedagogo, Hora Atividade, Docente
Resumo: Este artigo é fruto dos estudos realizados ao longo de anos de trabalho/experiência
como Pedagoga, mais especificamente os últimos dois anos em que nos debruçamos à busca de
teorias, amparados pelo Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE,
na tentativa de suscitar o debate reflexivo a respeito da Hora Atividade e da atuação do pedagogo
durante este momento. Buscou-se legitimar a Hora Atividade, enquanto conquista de uma
categoria de trabalhadores em educação, enquanto momento de formação continuada e
principalmente, enquanto momento coletivo de debates e estudos, visando superar as
dificuldades encontradas na práxis educativa. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica,
de documentos oficiais, bem como, a produção de questionários aplicados à Docentes e a Equipe
Gestora e Pedagógica, que nos serviram de instrumento de análise sobre o objeto pesquisado.
Atendendo aos preceitos da Pedagogia Histórico Crítica, realizamos o levantamento de dados,
estudos, planejamento e ação propriamente dita, através da implementação, bem como um plano
de ação construído coletivamente para momentos específicos de interação entre docentes e
equipe pedagógica utilizando a Hora Atividade. O trabalho do Pedagogo durante a Hora Atividade
docente ainda configura-se num dos maiores desafios para as Equipes Pedagógicas do Estado
do Paraná, motivo este, que impulsionou e promoveu a persistente busca pelas condições
necessárias para sua efetivação.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CARMEM ANDREIA MUNCHEN
Orientador: CLAUDINEI BATISTA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O TRABALHO DO PEDAGOGO E A HORA ATIVIDADE: QUAIS AS POSSIBILIDADES DA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁTICA TRANSFORMADORA?
Tema: Organização do Trabalho Pedagógico e o papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: PEDAGOGO, HORA ATIVIDADE, DOCENTE
Resumo: Pretende-se com este material didático pedagógico analisar a hora atividade enquanto
espaço privilegiado de reflexão individual e coletiva a respeito da práxis educativa, conhecer a
legislação pertinente que a garante em âmbito nacional e estadual, bem como estruturar
possibilidades de mediação do pedagogo durante a realização da Hora Atividade dos docentes no
espaço escolar do Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra - Ensino Fundamental e Médio. A
implementação acontecerá com dois grupos distintos: um grupo de estudos (seis momentos),

através do Projeto de Extensão da UNIOESTE e outro grupo, composto por professores em Hora
Atividade no Colégio em questão. Como referência para este trabalho, utilizaremos a legislação
que trata sobre a Hora Atividade em âmbito estadual e federal, os dados coletados a partir de
questionário aplicado aos professores, pedagogos e direção da instituição de ensino acima
mencionada, as produções de colegas professores do PDE que nos antecederam nos estudos
sobre este mesmo tema e estão disponíveis no portal dia a dia, bem como as principais ideias e
reflexões sobre trabalho e educação dos seguintes teóricos: DERMEVAL SAVIANI, CAIO
ANTUNES, ISTVAN MÉSZÁROS, dentre outros.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CATIA CRISTINA ZANELA DELMASQUIO
Orientador: Beatriz Machado - IES: FECEA
Etapa: Artigo
Título: A ESCOLA ARTICULADA COM AS REDES DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Sistema de Garantia de Direitos, Rede de Proteção Integral, Crianças e
Adolescentes,
Resumo: Este artigo, que está vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE /
Paraná, tem como principal objetivo a reflexão e discussão a respeito da necessidade de
conhecer o que é Sistema de Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente e de que a Rede
de Proteção Integral a esse público não é um novo serviço, mas, sim uma concepção de trabalho
integrado e intersetorial que inspira como metodologia de atuação interdisciplinar e sistêmica dos
profissionais de diferentes instituições, exigindo a mudança de mentalidade e da postura por parte
de cada um dos integrantes. O método utilizado foi a pesquisa-ação desenvolvida com base na
revisão bibliográfica e da implementação pedagógica de ações promovidas no contexto do
Colégio Estadual Polivalente de Apucarana, em formato de Ciclo de Discussões, possibilitando
que a pesquisadora intervisse dentro de uma problemática social da escola, mobilizando os
participantes a construir novos saberes. Os resultados evidenciam que, diante das dificuldades
para a atuação articulada em rede, faz-se necessário o rompimento com a lógica do trabalho
fragmentado, setorizado e verticalizado, bem como a promoção do exercício constante de
comunicação, de troca de informações, de corresponsabilidades e da constante capacitação de
toda a comunidade escolar, pois, a Educação é um dos segmentos que compõem o Sistema de
Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CATIA CRISTINA ZANELA DELMASQUIO
Orientador: Beatriz Machado - IES: FECEA
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Escola articulada com as Redes de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Proteção Integral, Políticas Públicas, Sistema de Garantia de Direitos, Criança e
Adolescente
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica, no formato de Caderno Temático, foi
idealizada com a preocupação de instrumentalizar a Comunidade Escolar do Colégio Estadual

Polivalente de Apucarana (Direção, Professores, Pedagogos, Funcionários, Instâncias Colegiadas
e outros), sobre o tema Sistema de Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente, o qual é
constituído a partir da Teoria da Proteção Integral e das Políticas Públicas que norteiam esse
sistema. Também apresenta as instituições que compõem a Rede de Proteção Integral, as quais
têm como prioridade de trabalho assegurar a defesa, promoção, e o controle dos direitos
humanos das crianças e adolescentes no Município de Apucarana. Esse material está organizado
com textos escritos que fundamentam o assunto e serão utilizados como material de apoio no
Ciclo de Discussões, que se concretizará em momentos de disseminação de conhecimento,
reflexão e troca de experiências entre os participantes da comunidade escolar e representantes
das instituições da Rede de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, promovendo a
articulação entre as instituições a partir da abordagem sistêmica, ou seja, ter o conhecimento do
todo, de modo a permitir a análise e percepção das possibilidades de interferência do trabalho de
cada um dos envolvidos. Acreditamos que a escola possui um papel preponderante na atuação da
garantia de direitos humanos, por ser um espaço de debate e difusão de informações, podendo
influenciar positivamente pais e comunidade, por ser o local onde crianças, adolescentes e jovens
podem contar com pessoas capacitadas e preparadas para auxiliar na denúncia e no
encaminhamento adequado quando tiverem algum de seus direitos violados.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CIBELE DA COSTA BITENCOURT
Orientador: Vanessa Alves Bertolleti - IES: FECEA
Etapa: Artigo
Título: AS TECNOLOGIAS COMO IMPORTANTE FERRAMENTA PARA APRENDIZAGEM: Uma
reflexão sobre a mediação pedagógica, na perspectiva histórico-crítica, com uso das TIC
presentes na escola.
Tema: Pedagogia - Tecnologias educacionais
Palavras-chave: Educação, Mediação pedagógica, Tecnologias educacionais,
Resumo: O objetivo deste trabalho consiste na análise das TIC (Tecnologias de informação e
comunicação) enquanto importante ferramenta para aprendizagem, de modo a discutir a
mediação pedagógica, sob o olhar da pedagogia histórico-crítica, bem como a necessidade do
uso das novas tecnologias de informação e comunicação presentes no Colégio Estadual
Polivalente de Apucarana. Para tanto, foi realizado projeto cuja implementação contou com a
realização de atividades desenvolvidas em uma turma de 6º ano e com uma professora dessa
turma. A atividade envolveu apenas uma parte da escola de modo a priorizar a qualidade sob a
quantidade do trabalho, que, posteriormente, será estendido às demais turmas. A turma participou
de atividades com uso das TIC e foi orientada para uso dos recursos disponíveis no colégio,
também participou de aula experimental no laboratório de informática. A docente que participou da
implementação recebeu orientações pedagógicas e o Caderno Temático enquanto ferramenta
para sua instrumentalização para mediação pedagógica e uso das TIC junto aos alunos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CIBELE DA COSTA BITENCOURT
Orientador: Vanessa Alves Bertolleti - IES: FECEA
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As tecnologias como importante ferramenta para a aprendizagem

Tema: Pedagogia
Palavras-chave: Tecnologias educacionais, Mediação pedagógica, cibercultura,
Resumo: O Caderno Temático foi elaborado como um dos instrumentos de efetivação da
produção didático-pedagógica, de modo a contribuir para o trabalho docente, sendo apresentada
no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, como fruto do Programa de Desenvolvimento
Educacional- PDE, ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED).
Desenvolvido na área de pedagogia, destina-se a educadores e tem como objetivo, além de
instrumentalizar educadores para o uso das tecnologias educacionais que estão presentes nas
escolas estaduais, fomentar uma reflexão sobre as TIC, no Colégio Estadua

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CIRENE MARIA DE SOUZA
Orientador: Rosane Toebe Zen - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A COMPREENSÃO DA AFETIVIDADE COMO ELEMENTO PROPULSOR PARA A
MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR - UMA NECESSIDADE DO SABER DOCENTE
Tema: ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS DE GESTÃO DA ESCOLA.
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: Processo de ensino-aprendizagem, Relação
professor/aluno, Sensibilização, Afetividade,
Resumo: A afetividade é elemento que faz parte da vida humana, e a acompanha durante toda a
existência, do nascimento à morte. Nas práticas escolares, a afetividade deveria ser a mola
propulsora para uma aprendizagem prazerosa. Piaget, Vygotsky e Wallon, autores clássicos da
psicologia e que estudaram como ocorrem os processos de apropriação do conhecimento,
apontam uma forte vinculação entre o desenvolvimento emocional e o cognitivo, indicando que a
afetividade exerce influência sobre o aprendizado. Nesse sentido, parte-se do preceito de que o
professor, na função de ensinar, deve considerar não só a transmissão de conteúdos científicos
como também a conquista do aluno, o que se dá através da construção de laços afetivos. Este
artigo apresenta em síntese o trabalho desenvolvido com quatorze docentes do Colégio Estadual
Carlos Zewe Coimbra, no qual os profissionais estudaram e compreenderam que aspectos
relacionados à afetividade no ambiente escolar podem ser incorporados como uma das
possibilidades de fortalecimento da relação professor/aluno.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CIRENE MARIA DE SOUZA
Orientador: Rosane Toebe Zen - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A COMPREENSÃO DA AFETIVIDADE COMO ELEMENTO PROPULSOR PARA A
MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR - UMA NECESSIDADE DO SABER DOCENTE.
Tema: ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS DE GESTÃO DA ESCOLA.
Palavras-chave: Processo de ensino-aprendizagem, Relação professor/ aluno, Sensibilização,
Afetividade,
Resumo: Este Caderno Temático é parte integrante dos requisitos do PDE e servirá de base para
a implementação das atividades com um grupo de professores do Colégio Estadual Carlos Zewe
Coimbra através de encontros dirigidos. O trabalho está fundamentado em autores clássicos da
psicologia como Piaget, Vygotsky e Wallon os quais estudaram como ocorrem os processos de

apropriação do conhecimento. Os mesmos apontam uma forte vinculação entre o
desenvolvimento emocional e o cognitivo, indicando que a afetividade exerce influência sobre o
aprendizado. Nesse sentido, parte-se do preceito de que o professor, na função de ensinar, deve
considerar não só a transmissão dos conteúdos científicos como também a conquista do aluno, o
que se dá através da construção de laços afetivos. O objetivo principal do caderno temático é que
o mesmo sirva de orientação para a organização do trabalho de sensibilização dos professores,
chamando a atenção para os aspectos relacionados à afetividade no ambiente escolar e, também,
explorar a afetividade como uma das possibilidades de fortalecimento da relação professor/aluno.
A metodologia para realização do projeto contará com recursos tais como filmes, palestras e
estudos de textos de pensadores clássicos e contemporâneos sobre o tema em estudo.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CLAUDETE DE OLIVEIRA
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O PEDAGOGO COMO MEDIADOR JUNTO AOS PROFESSORES: UMA REFLEXÃO
SOBRE A METODOLOGIA DE EJA
Tema: Curriculo e Metodologia de EJA
Palavras-chave: Metodologia, Reflexão, Avaliação da aprendizagem, Prática pedagógica,
Intervenção
Resumo: Incentivar o aluno a se interessar pela matéria que está sendo aplicada em sala de aula
é um dos principais objetivos dos professores na atualidade. Para tanto, novas metodologias de
ensino devem ser pensadas, formas de ensino que proporcionem ao aluno uma ligação entre a
matéria e sua vivência pessoal, seu cotidiano. Pensando nisto, este trabalho foi elaborado com o
intuito de repensar as metodologias de ensino, refletir e debater sobre a importância da prática do
ensino e a necessidade que os professores têm de se atualizarem e adaptarem-se as novas
necessidades do educando. O trabalho foi realizado com professores, pedagogos e funcionários
do CEEBJA Santa Helena, em Santa Helena, Paraná, que atua na modalidade de educação de
jovens e adultos (EJA) e foi realizado através de leitura de textos, vídeos, filmes e dinâmicas.
Através do trabalho pudemos concluir que existe a necessidade de acompanhamento dos
planejamentos e ações pedagógicas junto aos professores, oportunizando a formação de
profissionais capacitados a atender as novas demandas do ensino. A participação do profissional
pedagogo é um importante ponto de apoio aos professores que constantemente se deparam com
situações de desinteresse e ate mesmo evasão escolar. A ajuda de um profissional da pedagogia
na implementação de novas metodologias de ensino é de suma relevância e proporcionará ao
professor mais segurança na execução de sua práxis.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CLAUDETE DE OLIVEIRA
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Pedagogo como mediador junto aos professores: Uma reflexão sobre A Metodologia de
EJA
Tema: Currículo e metodologia de EJA
Palavras-chave: Metodologia, Aprendizagem, ensino

Resumo: Este Caderno Temático, apresenta algumas metodologias para utilização com
professores, agentes educacionais e comunidade escolar. Cada Produção Didático Pedagógica
(PDP) é direcionada aos profissionais do Ensino Fundamental e Médio do CEEBJA, município de
Santa Helena no Paraná. A PDP apresenta diferentes reflexões sobre as atividades propostas em
sala de aula na Educação de Jovens e Adultos A proposta de implementação do projeto: "O
Pedagogo como mediador junto aos professores: uma reflexão sobre a metodologia de EJA",
apresenta diferentes propostas que possam servir de embasamento para superação das
dificuldades na construção do conhecimento e capacitação de cidadãos críticos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CLAUDIA CASAVECHIA
Orientador: ADRIANA SALVATERRA PASQUINI - IES: FECEA
Etapa: Artigo
Título: A IMPORTÂNCIA DA DISCUSSÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NO CURSO
DE FORMAÇÃO DE DOCENTES
Tema: A ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NO CURSO DE FORMAÇÃO
DOCENTE: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA
Palavras-chave: Educação, Formação Docente, Projeto Político Pedagógico,
Resumo: O presente artigo apresenta uma análise acerca dos estudos sobre o projeto político
pedagógico no curso de formação de docentes. Tem como objetivo discutir a importância da
reflexão sobre o projeto político pedagógico no início da formação dos futuros professores.
Partimos do pressuposto de que, os estudos do projeto político pedagógico, no curso de formação
docente, contribuem para a superação da fragmentação do trabalho pedagógico, dos conflitos,
das relações competitivas e autoritárias que permeiam as relações no interior da escola.
Questionamos: em que medida os estudos realizados no curso de formação docente, sobre a
elaboração do projeto político pedagógico, contribui para a melhoria do ensino e da preparação
dos profissionais da educação? É uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico a partir de
grupos de estudos com alunos do 2º ano do curso de formação de docentes do Colégio Estadual
Érico Veríssimo de Faxinal. A referida análise possibilitou a análise do Projeto Político
Pedagógico, subsidiando os alunos do segundo ano do curso de formação de docentes e
aproximando-os do ideal utópico de efetivação do PPP no cotidiano escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CLAUDIA CASAVECHIA
Orientador: ADRIANA SALVATERRA PASQUINI - IES: FECEA
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A IMPORTÂNCIA DA DISCUSSÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA
FORMAÇÃO DOCENTE
Tema: A ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NO CURSO DE FORMAÇÃO
DOCENTE: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA
Palavras-chave: Projeto Politico Pedagógico, Formação Docente, Qualidade do Ensino,
Resumo: A elaboração do material tem por objetivo subsidiar a partir dos textos proposto, o
estudo sobre a importância da discussão do PPP no curso de Formação de Docentes. Diante dos
inúmeros desafios que a profissão docente impõe, a democratização de fato, do contexto escolar
é uma delas. A elaboração e concretização do PPP é um dos caminhos para que nos

aproximemos de uma escola mais participativa. Assim conhecer o projeto político pedagógico é
essencial para os futuros profissionais da educação tenham condições de atuarem na elaboração
de um projeto político pedagógico que extrapole o cumprimento legal e burocrático, que, seja
coeso com a realidade e as necessidades da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CLAUDIANE RODER VOGT
Orientador: AURELIO BONA JUNIOR - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Artigo
Título: TRABALHO E EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS PARA JOVENS ESTUDANTES NO
ENSINO MÉDIO
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Juventude, Trabalho, Educação
Resumo: O presente artigo é resultado de estudos, reflexões, e ações pedagógicos realizados
pela autora por ocasião da implementação da intervenção pedagógica prevista no Programa de
Desenvolvimento da Educação (PDE-SEED/PR) 2014/2015. O objetivo era possibilitar a jovens
alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Santa Bárbara - Bituruna/PR, subsídios para que
desenvolvessem dentro de sua trajetória de vida escolar condição para que percebam a
importância e a dimensão do trabalho como atividade que supre as necessidades humanas na
sua integralidade, tanto biológicas como sociais, segundo os conceitos de Karl Marx
desenvolvidos por Georg Lukács no âmbito da concepção do Materialismo Histórico-dialético. O
instrumento utilizado como estratégia pedagógica foi a Unidade Didática - Sequência Didática,
que levou no encerramento das atividades a se perceber que com a intervenção pedagógica,
além de ampliar positivamente os horizontes dos jovens quanto ao mundo do trabalho e sua
importância para a vida, houve significativa melhora de aproveitamento geral dos estados
daqueles que participaram do projeto, bem como a função da escola ultrapassou o simples
esforço focado no conhecimento dos conteúdos das disciplinas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CLAUDIANE RODER VOGT
Orientador: AURELIO BONA JUNIOR - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A PERSPECTIVA DO JOVEM ESTUDANTE COM RELAÇÃO AO MUNDO DO
TRABALHO: DESAFIOS E EXPECTATIVAS
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Educação, Juventude, Trabalho
Resumo: A presente Unidade Didática visa estabelecer nos jovens a relação com o mundo do
trabalho, suas perspectivas, seus desafios e expectativas, junto aos alunos da 1ª Série C, do
Colégio Estadual Santa Bárbara - Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, situado no
município de Bituruna - PR. Tendo como metodologia o desencadeamento de pesquisa de campo
e pesquisa teórica bibliográfica, propõe-se a criar subsídios para que os jovens desenvolvam
dentro da trajetória da vida escolar condições de perceber o trabalho como atividade que supre as
necessidades, tanto biológicas como as da vida humana, na sua integralidade. Ainda proporcionar

reflexão acerca da ideia de formação humana integral pautada num compromisso ético de
atuação tanto a nível escolar como futuro profissional comprometido, podendo assim acompanhar
as transformações sociais políticas e culturais que formam uma sociedade igualitária. Espera-se
que as ações que compõe este projeto venham a contribuir para que esses desenvolvam a
reflexão, análise e escolha do que melhor lhe convém para seguir na sua vida escolar, profissional
e prática social

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CLECI CHINI FABRICIO DOS SANTOS
Orientador: Carmen Celia Barradas Correia Bastos - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O Processo de Inclusão nas Escolas Públicas - Avanços e Desafios
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: inclusão escolar, pseudo inclusão, atendimento especializado
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar reflexões sobre o processo de inclusão de
alunos com deficiências nas escolas regulares, seus avanços e desafios. Embora a maioria das
escolas se declare inclusiva, é necessário perceber que ainda há um grande caminho a ser
percorrido para que, de fato, a inclusão vá para além da legislação e do atendimento
especializado. Neste sentido, oportunizou-se estudos e discussões pertinentes ao tema a um
grupo de alunos do 4º ano do Curso de Formação de Docentes em Nível Médio do Colégio
Estadual Presidente Castelo Branco, na cidade de Toledo-PR, contribuindo para superação de
uma possível pseudo-inclusão. Para o desenvolvimento dos estudos foram realizadas, pesquisas,
dinâmicas de grupo, apresentação em slides, leitura de textos, palestras e vídeos, proporcionando
aos participantes uma fundamentação teórico-legislativa e uma nova percepção sobre o processo
de inclusão de alunos com deficiências nas escolas públicas. Os resultados positivos da interação
entre os participantes, as sugestões formuladas e o novo olhar sobre o tema demonstram que os
avanços podem e devem ser significativos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CLECI CHINI FABRICIO DOS SANTOS
Orientador: Carmen Celia Barradas Correia Bastos - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Processo de Inclusão nas Escola Públicas - Avanços e Desafios
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Inclusão Escolar, Pseudo Inclusão, Atendimento Especializado e Legislação
Resumo: A inclusão tem sido vista por muitos, como uma inovação na educação de nosso país,
mas é importante refletir sobre esse movimento na sociedade, principalmente a educacional.
Deve ser compreendida como um direito de todos, pois é garantida por lei e deve ser respeitada
por todos. Vê-se ainda que muitas instituições levantam uma bandeira por uma escola igualitária,
justa e inclusiva e que a desejada inclusão não pode mais pertencer ao mundo de sonhos, mas
deve ser implementada e efetivada de fato. Por outro lado, sabe-se que ainda há um grande
caminho a ser percorrido para vencer os desafios que ainda restam. Tem como objetivo
possibilitar as condições para que os alunos conheçam os fundamentos da educação inclusiva e
como ocorre o processo de inclusão dos alunos com deficiência no Colégio Estadual Presidente
Castelo Branco no município de Toledo do estado do Paraná, considerando a legislação brasileira

e paranaense e a oferta do atendimento especializado. A implementação Pedagógica será
desenvolvida com base na proposta da Metodologia da Problematização.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CLEUZA DANIELO
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A importância da Orientação Profissional para os alunos da escola pública: relatos de uma
experiência.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Orientação Profissional, Escolha Profissional, Mundo do trabalho, Ensino Médio
Público,
Resumo: Este artigo tem como objetivo contribuir na discussão sobre a importância da
Orientação Profissional para os alunos da escola pública. Traz as contribuições de alguns autores
que entendem que a Orientação Profissional Crítica precisa partir do currículo escolar,
principalmente ressaltando a necessidade de discutir o tema "Trabalho". Nesse sentido,
destacam-se os trabalhos de Ferretti(1997) e Bock(2002). Apresenta-se uma proposta em que as
disciplinas de História e Sociologia passam a contribuir no trabalho de Orientação Profissional a
ser desenvolvido com os alunos, principalmente por trazerem em seus currículos, conteúdos que
se relacionam com o mundo do trabalho. O estudo faz parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, e pretende apresentar os
resultados obtidos a partir da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica realizado
com os alunos do 3º ano do ensino médio de um colégio público estadual do interior do Estado. O
objetivo foi desenvolver a Orientação Profissional com esses alunos, de maneira que tivessem
condições de realizar suas escolhas profissionais com mais autonomia e responsabilidade. Os
resultados apresentados ressaltam a necessidade de se trabalhar a Orientação Profissional nas
escolas públicas, considerando que esses jovens necessitam de informações e orientações que
os auxiliem na tomada de decisões quanto ao seu futuro profissional. A metodologia da pesquisa
está ancorada na abordagem da pesquisa-ação e, aprofundamento bibliográfico.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CLEUZA DANIELO
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Orientação Profissional frente aos desafios da escolha profissional dos alunos do Ensino
Médio Público.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Orientação Profissional, Educação e Trabalho, Ensino Médio Público,
Resumo: Considerando a dificuldade de escolha profissional encontrada pelos alunos do ensino
médio público, o presente trabalho pretende contribuir na orientação desses alunos quanto a
profissão que desejam escolher, considerando o mundo do trabalho, suas expectativas e
contradições. A maioria dos jovens, além das dificuldades individuais encontradas para realizar
uma escolha profissional, devido a ausência de conhecimentos suficientes em relação às
profissões, ainda enfrentam a influência da família, da escola e sobretudo da realidade
socioeconômica. A escola não pode desmerecer os condicionantes que limitam o grau de

liberdade do indivíduo na realização de suas escolhas. Conhecer a realidade socioeconômica na
qual os alunos do Ensino Médio Público estão inseridos, bem como compreender o mundo do
trabalho na atual sociedade capitalista é extremamente necessário para que os profissionais da
escola reconheçam que as trajetórias educacionais e profissionais desses alunos são socialmente
determinadas pela origem de classes, não devendo imputar apenas ao indivíduo a
responsabilidade por essas escolhas. Dessa forma, o presente trabalho visa oportunizar aos
alunos o desenvolvimento de saberes e experiências que o levem a tomada de decisões quanto
ao seu futuro profissional, visando a inserção desses jovens no mundo do trabalho de forma
segura e satisfatória.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CRISTINA MARIA FERRACIOLLI DE FREITAS
Orientador: Dorcely Isabel Bellanda Garcia - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica: Em discussão a Sala de
Recursos Multifuncional no contexto escolar.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Alunos, Professores, Inclusão, Atendimento educacional especializado,
Processos normativos,
Resumo: A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de
2008, a Lei 12.976 de 2013, define novos encaminhamentos a Educação Especial prevendo a
educação inclusiva e o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em todos os níveis de
ensino aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades superdotação. No entanto, observamos que os profissionais ligados diretamente ao
trabalho pedagógico com esses alunos, no ensino regular, necessitam de maiores conhecimentos
específicos que contribuam na sua atuação e, consequentemente, possibilite um trabalho mais
efetivo sobre a educação inclusiva em sua escola. A pesquisa será desenvolvida mediante
estudos teóricos e um curso de extensão oferecido aos docentes que ali atuam. Tem como
objetivo a reflexão sobre a importância do trabalho em conjunto entre professores de classe
comum e o professor de Sala de Recursos Multifuncional. Visa contribuir com estes profissionais,
estudando e analisando, as políticas Públicas Inclusivas e demais encaminhamentos referentes
ao AEE. Serão estudados documentos normativos, dentre eles: a Constituição Federal de 1988, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, a Declaração de Joemtien 1.990,
Declaração de Salamanca 1994, a Resolução nº. 4, de outubro de 2009, Instrução 016/2011,
dentre outros, que tem por base a perspectiva inclusiva. Além de formas de mediação, por meio
de caminhos alternativos, que contribuam para o desenvolvimento das funções complexas do
pensamento dos educandos amparadas em pressupostos da Teoria Histórico-Cultural.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CRISTINA MARIA FERRACIOLLI DE FREITAS
Orientador: Dorcely Isabel Bellanda Garcia - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica: Em Discussão a Sala de

Recursos Multifuncional
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Educação básica, alunos e professores, inclusão, atendimento educacional
especializado, processos normativos,
Resumo: A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de
2008, a Lei 12.976 de 2013, define novos encaminhamentos a Educação Especial prevendo a
educação inclusiva e o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em todos os níveis de
ensino aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades superdotação. No entanto, observamos que os profissionais ligados diretamente ao
trabalho pedagógico com esses alunos, necessitam de maiores conhecimentos específicos que
contribuam na sua atuação e, consequentemente, possibilite um trabalho mais efetivo sobre a
educação inclusiva em sua escola. O trabalho será desenvolvido mediante um curso de extensão
oferecido aos docentes que ali atuam. Tem como objetivo a reflexão sobre a importância do
trabalho em conjunto entre professores de classe comum, o professor de Sala de Recursos
Multifuncional e a equipe pedagógica da escola. Estudando e analisando, as políticas Públicas
Inclusivas e demais encaminhamentos referentes ao AEE.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CYNTHIA MARIA MARTINS WERPACHOWSKI
Orientador: SUZANE SCHMIDLIN LOHR - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: A Relação do Conselho Tutelar e a Escola
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Conselho Tutelar,Escola,Estatuto da Criança e do Adolescente
Resumo: O presente artigo versa sobre a relação da Escola com o Conselho Tutelar. Descreve
um projeto de intervenção pedagógica que fez parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), desenvolvido em uma escola pública estadual de Curitiba, viabilizado por
meio de Grupo de Estudos envolvendo profissionais da escola (professores, pedagogos e
funcionários) e membros do Conselho Tutelar, bem como o estudo com professores da rede de
ensino estadual do Paraná através do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). No Grupo de estudos
foram discutidas as Legislações envolvendo os Direitos da Criança e do Adolescente e as
atribuições do Conselho Tutelar. Nos seis encontros com duração de quatro horas cada, foram
também abordadas temáticas específicas relacionadas à interface Conselho Tutelar e escola.
Além de reflexão sobre a articulação entre escola e Conselho Tutelar, os participantes puderam
planejar estratégias de ações que venham a contribuir para mudanças de atitudes na escola no
que tange à garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo no Conselho Tutelar um
parceiro para tais ações.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: CYNTHIA MARIA MARTINS WERPACHOWSKI
Orientador: SUZANE SCHMIDLIN LOHR - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Relação do Conselho Tutelar e a Escola
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Conselho Tutelar,Escola,Estatuto da Criança e do Adolescente

Resumo: Esta produção didático-pedagógica busca fazer uma reflexão sobre a relação da escola
e o conselho tutelar. Pensando nisso, esta unidade didática foi elaborada para ser desenvolvida
no Colégio Estadual Gabriela Mistral no município de Curitiba, em consonância com o Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE). Propomos com esta produção do material didático,
subsidiar a implementação do projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, junto aos
professores, equipe pedagógica e funcionários que atuam na escola e cursistas do GTR, que
terão oportunidade de conhecer, refletir e contribuir sobre o tema proposto. Diante das reflexões
concluídas durante o Grupo de Estudo desenvolvido na escola procuraremos compreender como
se processam as relações entre a Escola e o Conselho Tutelar e o papel de cada um nesta
relação, sem perder de vista o grande objetivo de demonstrar a importância do Estatuto da
Criança e do Adolescente como instrumento na garantia dos direitos das crianças e dos
adolescentes.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: DAIANE OLIVEIRA DA LUZ
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Relações em construção - Escola e Família.
Tema: Articulação entre segmentos de gestão escola.
Palavras-chave: Escola, família e integração
Resumo: Este artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica dentro do
Programa PDE/Pr, aplicado às famílias dos alunos da Escola Estadual Tiradentes, município de
Pitanga, no ano de 2015, durante os meses de agosto a outubro. O trabalho realizado teve como
objetivo oportunizar a discussão sobre a participação da família na escola, bem como promover a
participação da família no ambiente escolar e/ou nas atividades que a escola solicita a presença
dos pais. Também traz o resultado da Unidade Didática a qual teve como objetivo principal após a
realização dos encontros, estimular os pais à participação efetiva na vida escolar de seus filhos. A
metodologia da pesquisa ancora-se na pesquisa-ação e, fundamenta-se bibliograficamente nos
seguintes autores: Ackerman (1986), Coleman (1966) e Nogueira (1999).

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: DAIANE OLIVEIRA DA LUZ
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Relações em construção - Escola e Família
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: escola,família e integração
Resumo: Acompanhar a criança até a escola, não é sinônimo de que acompanha sua vida
escolar. Este é um dilema enfrentado na maioria, senão em todas as escolas de rede pública
estadual. A família também é responsável pela aprendizagem das crianças e os pais são os
primeiros mestres. A maioria dos educadores de hoje, reclamam da ausência e falta de
comprometimento dos pais, nas atividades escolares de seus filhos, considerando que essa falta
de interação, ocasiona o fracasso escolar dos educandos. Portanto, este projeto justifica-se pela
necessidade de buscar justificativas, subsídios e alternativas de trabalho junto à família.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: DANIELLE ANTUNES GARCIA
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Teoria e Prática nos Planejamentos de Ensino
Tema: Ensino,Aprendizagem ,Avaliação
Palavras-chave: Planejamentos, Ensino, Aprendizagem, pedagogia histórico-crítica, formação
continuada,
Resumo: Resumo: Este artigo relata a experiência de formação continuada de professores, do
Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Almirante Tamandaré, na cidade de Foz do Iguaçu-PR.
Foram analisadas suas concepções a respeito de planejamento e proposto encontros de estudo.
Nesta oportunidade foi proposta uma reflexão teórico-metodológica a respeito dos planejamentos
de ensino. Apesar das dificuldades do professor para participar de uma formação, após um longo
dia de trabalho, as discussões foram muito proveitosas. Espera-se que a partir dessa reflexão,
feita com base no aprofundamento teórico, sejam elaborados planejamentos que aprimorem as
práticas de ensino e aprendizagem, não só no momento da formação, onde aconteceram oficinas
de planejamento, mas ao longo do trabalho docente realizado na escola. A pedagogia históricocrítica é a abordagem teórica adotada.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: DANIELLE ANTUNES GARCIA
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Teoria e Prática nos Planejamentos de Ensino
Tema: Ensino, Aprendizagem, Avaliação
Palavras-chave: Planejamentos, Ensino, Aprendizagem, pedagogia histórico-crítica
Resumo: A presente PDP tem por objetivo propor aos professores uma reflexão teóricometodológica a respeito dos seus planejamentos de ensino. Como fruto dessa reflexão, que será
feita com base no aprofundamento teórico, a intenção é elaborar planejamentos que aprimorem
as práticas de ensino e aprendizagem na perspectiva da pedagogia histórico-crítica.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: DIONE MARY MEURER
Orientador: ANDRE PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: PROMOVENDO A CULTURA DA PAZ NA ESCOLA
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo.
Palavras-chave: Cultura da Paz na Escola, Violência Escolar, Valores humanos, Rede de
Proteção,
Resumo: A violência está sendo um dos maiores desafios do cotidiano escolar. Constitui-se no
reflexo do que é vivenciado no contexto social e se manifesta de diferentes formas entre os
envolvidos no processo educativo. Os casos de indisciplina e violência mais comuns são:

descumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar, falta de respeito nas relações
interpessoais, bullying, agressões físicas, verbais e a violência institucional. Todos estes fatores
interferem diretamente no processo de ensino e na aprendizagem, pois o ambiente escolar, para
ser produtivo, precisa, ser um lugar tranquilo, harmonioso, onde o professor e alunos sintam
segurança. No projeto de implementação envolvemos os alunos, os pais/responsáveis,
professores, a Equipe Pedagógica, a Direção, profissionais Secretaria Municipal de Saúde e
Patrulha Escolar. As atividades desenvolvidas tiveram como principal objetivo: Compreender
como se manifesta o fenômeno da violência na instituição, para buscar alternativas de prevenção
e enfrentamento no cotidiano escolar. Sendo assim, elencamos ações que serão continuamente
implementadas no colégio como: palestras, reuniões, atendimentos e encaminhamentos
individuais para órgãos competentes e participação efetiva na Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente que está sendo instituída no município por iniciativa da Promotoria Pública de
Barracão/PR. Nosso trabalho será constante na promoção da cultura da paz.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: DIONE MARY MEURER
Orientador: ANDRE PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Violência escolar: busca de alternativas para o enfrentamento e prevenção no interior da
escola.
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo.
Palavras-chave: Violência escolar, indisciplina, Bullying, Valores humanos, Rede de Proteção
Resumo: Esta proposta de Produção Didático - Pedagógica pretende apresentar subsídios para
refletir sobre a violência escolar, a qual está sendo um dos maiores desafios do cotidiano escolar.
Constitui-se no reflexo do que é vivenciado no contexto social e se manifesta de diferentes formas
entre os envolvidos no processo educativo. Os casos de indisciplina e violência mais comuns são:
descumprimento das normas estabelecidas no Regimento Escolar, falta de respeito nas relações
interpessoais, bulliyng, agressões físicas, verbais e a violência institucional e ou simbólica. Todos
estes fatores interferem diretamente no processo de ensino e na aprendizagem, pois o ambiente
escolar, para ser produtivo, precisa, ser um lugar tranquilo, harmonioso, onde o professor e alunos
sintam segurança. Serão envolvidos no projeto de intervenção: alunos, pais/responsáveis,
professores, Equipe Pedagógica, Direção e demais entidades de Apoio à criança e adolescente.
Dentre os principais objetivos destacamos: Compreender o fenômeno da violência, para buscar
alternativas de prevenção e enfrentamento no cotidiano escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: DOROTY YAEKO ARIMORI CAMPOS
Orientador: ADRIANA SALVATERRA PASQUINI - IES: FECEA
Etapa: Artigo
Título: Conselho de classe: uma Instância Colegiada de consolidação do processo de ensino e
aprendizagem
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do Pedagogo na escola
Palavras-chave: Conselho de Classe, Gestão Democrática, Avaliação, Ensino e Aprendizagem,
Resumo: O presente artigo apresenta a análise e reflexão dos estudos sobre o Conselho de
Classe. Este estudo tem como objetivo analisar o Conselho de Classe e suas implicações na

efetivação do processo de ensino e aprendizagem. Partindo do pressuposto de que a visão
coletiva é necessária e possibilita a compreensão da atual prática do Conselho de Classe, para
uma possível mudança na organização e efetivação desta prática, questionamos: como o
Conselho de Classe pode superar a exigência burocrática e se tornar parte de um processo que
consolide o ensino e a aprendizagem? É uma pesquisa de cunho bibliográfico, implementada por
meio de grupo de estudos junto ao corpo docente, gestores e alunos representantes de turma do
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Nilo Cairo. Estes estudos possibilitaram a análise e
reflexões sobre a atual prática do Conselho de Classe, a compreensão de sua origem, a reflexão
sobre as implicações no que refere ao Conselho de Classe, como a avaliação e gestão
democrática. Observamos ainda, mudanças significativas, tanto na perspectiva dos professores,
pedagogas e gestores, como na participação dos alunos, possibilitando uma reflexão coletiva
sobre uma reorganização na efetivação do Conselho de Classe.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: DOROTY YAEKO ARIMORI CAMPOS
Orientador: ADRIANA SALVATERRA PASQUINI - IES: FECEA
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Conselho de classe: uma Instância Colegiada de consolidação do processo de ensino e
aprendizagem
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do Pedagogo na escola
Palavras-chave: Conselho de Classe, reflexão, avaliação
Resumo: A produção deste material didático pedagógico tem a finalidade de subsidiar reflexões
sobre os encaminhamentos realizados antes, durante e após o Conselho de Classe. A referida
Instância Colegiada é alvo de intensas reclamações por parte dos professores e equipe
pedagógica, pois sua prática tem sido realizada, na maioria das vezes, como momento de
cumprimento burocrático de classificação e julgamento dos alunos e pouco têm contribuído para
análise do processo de ensino e aprendizagem. O caderno temático aqui apresentado foi
estruturado com o intuito de provocar algumas reflexões acerca da temática. Suas unidades estão
assim organizadas: Origens históricas do Conselho de Classe; análise sobre a avaliação
praticada em sala de aula e a avaliação diagnóstica e compreensão do princípio da gestão
democrática e possibilidade de um Conselho Participativo. Os textos selecionados para nortear
essa reflexão, pautam-se na contribuição de pesquisadores que se dedicam aos estudos da
implementação e consolidação de uma escola pautada na Gestão Democrática, tais como: PARO,
Vitor Henrique, ALBINO, Sandra Maria, DUBIELA, Adelia Tormina, LUCKESI, Carlos Cipriano,
LORENZONI, Rosilãne de Lourenço, REMPEL, Terezinha Leiza, CARGNIN, Elisane Scapin,
TONIOLO, Joze Medianira dos S. A e SILVA, Adejaira Leite da .

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: DULCEMARA TEREZINHA BENATO
Orientador: Solange Toldo Soares - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Família e Escola: uma relação de desafios
Tema: Articulação entre os Segmentos de Gestão da Escola
Palavras-chave: Escola, Família, Parceria,
Resumo: Este artigo tem como objetivo principal apresentar as reflexões da comunidade escolar

sobre a participação das famílias nos ambientes escolares e sua importância para a
aprendizagem dos alunos/filhos. A fim de estruturar as reflexões, utilizou-se a pesquisa
bibliográfica como ponto inicial. Para que se pudesse verificar a percepção da comunidade
escolar sobre o tema, foram utilizados questionários formados por perguntas previamente
estruturadas. Para complementar a pesquisa, realizaram-se dez encontros com as famílias dos
alunos, nos quais foram trabalhados os principais temas geradores de dúvidas e conflitos entre as
famílias e a escola. Após análise e estudo do resultado das atividades realizadas, percebeu-se
que as famílias valorizam o conhecimento escolar e estão cientes de suas responsabilidades,
afirmam ser sua tarefa a educação dos filhos, colocando a escola como corresponsável nesta
atribuição. Os problemas cotidianos e de trabalho foram apontados como fatores que inviabilizam
o comparecimento frequente dos pais à escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: DULCEMARA TEREZINHA BENATO
Orientador: Solange Toldo Soares - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: FAMÍLIA E ESCOLA EM RODAS DE CONVERSA
Tema: Articulação entre os Segmentos de Gestão da Escola
Palavras-chave: Escola, família, parceria
Resumo: Este caderno pedagógico que se apresenta será implementado no ano de 2015 e terá
como objetivo subsidiar as reflexões de toda a Comunidade Escolar acerca da importância da
participação da família e seu papel no processo de aprendizagem do filho/aluno. Buscará
estabelecer a cooperação entre família e escola, para que juntas promovam a valorização da
escola e incentivem a aprendizagem. Está dividido em duas unidades. A primeira faz uma revisão
bibliográfica do tema e a segunda unidade direciona-se aos responsáveis/pais dos alunos dos 6º
e 7º anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual "João De Mattos Pessôa"- Ensino
Fundamental e Médio, aos professores e a todos os profissionais da escola que percebem na
parceria uma oportunidade para construção coletiva de uma escola pública de qualidade. De
acordo com a proposta do tema, utilizaremos a pesquisa-ação com estudo bibliográfico
específico.Realizaremos entrevistas com pais, responsáveis, alunos, equipe diretiva, pedagógica,
e professores, o que intencionará pesquisa qualitativa descritiva para análise do contexto.Serão
realizados grupos de estudos, mesas redondas e reuniões-debates, onde o diálogo e a reflexão
sejam os princípios, respaldados no Caderno Pedagógico. Através do diálogo e da cooperação, a
família e a escola serão levadas a rever seus papéis e a buscar caminhos que contribuam para o
pleno desenvolvimento do aluno/filho.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EDILA CRISTIANE DA SILVA DE OLIVEIRA
Orientador: JOSE CARLOS DOS SANTOS - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Concepções de Aprendizagem e Avaliação:Estudo e Intervenções no ensino dos sextos
anos do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busatto
Tema: Concepções de Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Reflexão,Avaliação,Aprendizagem,reprovação,desafios
Resumo: A produção didático -pedagógica com o Tema: Concepções de Aprendizagem e

Avaliação: Estudo e Intervenções no ensino dos sextos anos do Colégio Estadual Dr. Arnaldo
Busatto, resultando em uma unidade temática que será construída coletivamente com os
docentes, equipe diretiva e pedagógica, tendo por finalidade refletir a prática pedagógica e ter
clareza para orientar professores, pais e alunos em relação as ocorrências de reprovação escolar,
como ausência da família, notas abaixo da média, alunos evadidos, dificuldade na aprendizagem,
as metodologias no ato de avaliar e o posicionamento da direção e equipe pedagógica frente a
esses desafios.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EDILEUSA CRISTINA BORCATO
Orientador: Edineia Fatima Navarro Chilante - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: COLÉGIO ESTADUAL PEDRO II: Construção Coletiva de uma Proposta de Formação
Integral dos Alunos do Curso Técnico em Administração Integrado
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: Educação Profissional, Ensino Integrado, Formação Integral,
Resumo: Este artigo apresenta resultados do trabalho desenvolvido com professores do curso
Técnico em Administração Integrado do Colégio Estadual Pedro II de Umuarama - durante
atividades ligadas ao Programa de Desenvolvimento Educacional PDE. O objetivo é trazer as
principais discussões realizadas durante as atividades de Intervenção Pedagógica na referida
escola, que tiveram como eixo de análise as propostas da Escola Unitária defendida por Antonio
Gramsci e a posição de diferentes autores e pesquisadores brasileiros sobre a temática. O estudo
realizado na escola, oportunizou discussões sobre a história do ensino profissional, a necessidade
da formação integral do aluno e da integração dos conhecimentos científicos. Analisamos que o
curso técnico em administração integrado ainda está moldado em uma estrutura com conteúdo
fragmentado, por consequência das legislações impostas, e pela formação docente tradicional.
Para dar conta do proposto este artigo está dividido em cinco seções: na primeira trazemos uma
breve introdução; na segunda apresentamos a fundamentação teórica que oportuniza uma
reflexão sobre a educação integral e a oferta do curso técnico em administração integrado no
Paraná; na terceira explicitamos os procedimentos metodológicos da intervenção pedagógica; na
quarta seção abordamos os resultados e as discussões da implementação do projeto de
intervenção, e por fim são expostas as considerações finais.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EDILEUSA CRISTINA BORCATO
Orientador: Edineia Fatima Navarro Chilante - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Colégio Estadual Pedro II: construção coletiva de uma proposta de formação integral dos
alunos do Curso Técnico em Administração Integrado
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: Educação Profissional, Ensino Integrado, Formação Integral
Resumo: Esta unidade didática tem como tema a formação integral no curso Técnico em
Administração Integrado. Apresenta proposta de trabalho para a equipe pedagógica envolver os

docentes em atividades de estudo, reflexão e ações voltadas para a formação integral. Tem como
objetivos específicos oportunizar aos docentes: conhecer a história da Educação Profissional no
Paraná; condições de conceituar com base científica a formação integral; refletir acerca dessa
formação no curso Técnico em Administração Integrado; construir de forma coletiva uma proposta
pedagógica que contemple metodologias que conduzam a uma formação integral; avaliar os
resultados da intervenção pedagógica de forma contínua, sistêmica e formal e, por fim, replanejar
as ações. Com momentos presenciais e a distância, espera-se que essa intervenção estimule
outras atividades multi e interdisciplinares não só no curso Técnico em Administração Integrado,
que possam ser desenvolvidas de forma contínua e faça parte das futuras propostas pedagógicas
e elaboração dos planos de trabalho docente.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EDINA GUARDEVI MARQUES SILVA
Orientador: Dirce Aparecida Foletto de Moraes - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O uso pedagógico das TDIC no processo de Ensino e Aprendizagem;caminhos,limites e
possibilidades
Tema: Pedagogia e tecnologias Educacionais
Palavras-chave: tecnologias digitais, processo de ensino e aprendizagem, formação e prática
docente,
Resumo: Este artigo constitui-se como parte de um estudo realizado no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) do ano de 2014/2015 e desenvolvido em uma escola pública
da rede estadual do Paraná, no município de São Pedro do Ivaí tendo como temática do uso
pedagógico das tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino e
aprendizagem: caminhos, limites e possibilidades. Objetiva compreender os limites e
possibilidades para a concretização do uso das TIC como ferramentas pedagógicas auxiliares na
prática educativa bem como identificar as concepções que os professores têm sobre o papel das
tecnologias digitais na educação pela confrontação entre o discurso e o referencial teórico e
fomentar a discussão sobre os principais instrumentos tecnológicos e suas aplicações na prática,
apresentando as possibilidades pedagógicas. Este se encontra fundamentado no materialismo
histórico dialético, que tem na escola a principal via de desenvolvimento da consciência humana.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EDINA GUARDEVI MARQUES SILVA
Orientador: Dirce Aparecida Foletto de Moraes - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso pedagógico das TIC no processo de Ensino e Aprendizagem;caminhos,limites e
possibilidades
Tema: Pedagogia e tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Formação de docentes,TIC,Educação
Resumo: Este material ora apresentado na forma de Caderno Temático é uma produção didáticopedagógica que faz parte das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/2014, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Foi elaborado com o intuito de
provocar reflexões teóricas, discussões sobre o uso das TICs no processo de ensino e
aprendizagem, bem como subsidiar ações de inserção das mesmas nesta instituição de ensino. O

caderno é formado por textos de autores renomados no assunto, apresenta em seu interior um
exemplo de utilização das tecnologias da comunicação e informação que obtiveram bons
resultados. Além destes textos, o caderno temático propõe uma oficina pedagógica de como
elaborar um blog.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EDNA MARIA PETERNELLI
Orientador: Cleudet de Assis Scherer - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO:
FUNDAMENTOS PARA REFLEXÃO NA ESCOLA PÚBLICA
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Avaliação, Ensino e Aprendizagem, Pedagogia Histórico-Crítica, Teoria
Histórico-Cultural, Indissociabilidade,
Resumo: Diante das pesquisas realizadas o objetivo deste artigo foi discutir os conhecimentos
sobre ensino, aprendizagem, e avaliação, com vistas a contribuir com os professores e
pedagogos, para a busca de possíveis caminhos que possam efetivar a sua prática pedagógica.
Este material caracteriza-se como um estudo qualitativo com objetivo de intervenção, que foi
desenvolvido em uma escola pública de Quinta do Sol-PR. Para a implementação na escola
campo de pesquisa, foram realizados grupos de estudos para aprofundamento teórico, por meio
de textos, vídeos e discussões, objetivando contribuir com os professores das séries finais do
ensino fundamental. Nessa perspectiva, intentamos discutir a organização do trabalho pedagógico
e consequentemente buscar a compreensão de que a tríade ensino, aprendizagem e avaliação
deve ser indissociável para que ocorra uma avaliação de caráter pedagógico efetiva na escola.
Para tanto, buscamos respaldo teórico no método dialético proposto por Marx, com ênfase na
Pedagogia Histórico-Crítica e na Teoria Histórico-Cultural, com a finalidade de propiciar uma
leitura coerente e crítica da realidade que foi pesquisada.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EDNA MARIA PETERNELLI
Orientador: Cleudet de Assis Scherer - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Indissociabilidade entre ensino, aprendizagem e avaliação: fundamentos para reflexão na
escola pública
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação.
Palavras-chave: Palavras-chave: Avaliação, Reflexão, Ensino, Aprendizagem, Indissociabilidade,
Implementação,
Resumo: Este caderno pedagógico tem por objetivo discutir os conhecimentos pesquisados
sobre ensino, aprendizagem, e avaliação, com vistas a contribuir com os professores e
pedagogos para a busca de possíveis caminhos que possam efetivar a sua prática pedagógica.
Este material caracteriza-se como um estudo qualitativo com objetivo de intervenção, que será
desenvolvido em uma escola pública de Quinta do Sol-PR. Para implementar este trabalho de
intervenção na escola campo de pesquisa, faremos grupo de estudos para aprofundamento

teórico, por meio de textos, vídeos e discussões, com vistas a contribuir com os professores das
series finais do ensino fundamental sobre a organização do trabalho pedagógico para,
consequentemente, buscar a compreensão de que a tríade ensino, aprendizagem e avaliação
deve ser indissociável para que ocorra uma avaliação de caráter pedagógico efetiva na escola.
Para tanto, buscar-se-á respaldo teórico no método dialético proposto por Marx, com ênfase na
pedagogia histórico-crítica e na teoria histórico-cultural, com a finalidade de propiciar uma leitura
coerente e crítica da realidade que foi pesquisada.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELENIR EDILIA FACHINELLO BREMM
Orientador: JOSE CARLOS DOS SANTOS - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Prevenção da indisciplina escolar - Possibilidade de mediação
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Prevenção, Indisciplina, Praticas pedagógicas
Resumo: Artigo final Este artigo apresenta o resultado da pesquisa desenvolvida no Programa de
Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE/PR). As
ações foram implementadas aos pais, alunos, professores e funcionários da Escola Estadual do
Campo de Novo Sobradinho - Toledo-PR, séries finais do Ensino Fundamental, tendo como tema
a Prevenção da indisciplina escolar-Possibilidades de mediações. O trabalho se desenvolveu
sobre uma unidade didática os quais contemplou-se como metodologia os Resultados e
Discussão. Apresenta o estudo em torno dos resultados obtidos com a Implementação do Projeto;
com a utilização do Material Didático, constante na Produção Didático-pedagógica, e as
discussões e sugestões obtidas no GTR.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELENIR EDILIA FACHINELLO BREMM
Orientador: JOSE CARLOS DOS SANTOS - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Prevenção da indisciplina escolar - Possibilidade de mediação
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Prevenção, Indisciplina, Praticas pedagógicas
Resumo: Este trabalho se desenvolve através de uma unidade didática sob a orientação do
Professor José Carlos Santos - Instituição - UNIOESTE/Cascavel/PR com o tema Prevenção da
indisciplina escolar na Escola Estadual de Novo Sobradinho, nas séries finais do ensino
fundamental. Nesse contexto o objetivo principal é estudar este tema, visando à prevenção da
indisciplina com os professores, funcionários e pais buscando formas de intervenção na educação
atual, e compor uma proposta democrática com base no estudo da ética e da moral para melhorar
a qualidade das relações interpessoais e elevar a aprendizagem num índice mais aceitável. Este
enfoque na ética e na moral pode contribuir para atualizar o Projeto Político Pedagógico com
bases teóricas e científicas. Por ser uma unidade temática vai possibilitar a condução do estudo
em vários momentos e acrescidos de atividades pre-planejadas para melhor condução dos
encontros. E, a proposta para os professores, já no inicio do ano, ascenderem à discussão e
propor a elaboração de critérios de boa convivência, junto aos alunos, pautadas na ética e moral
do grupo. A unidade didática estará apresentada aqui em três grupos distintos: 1)Professores -

Gestão e reorganização da sala de aula, mediando o ensino e a aprendizagem 2)Funcionários Apropriando-se de conhecimentos sobre violência e ou/indisciplina nas relações com
adolescentes 3)Pais dos alunos - Refletindo sobre educação nos dias atuais Recursos - Será
utilizada sala de debates, vídeos, questões para responder, textos, cartazes, tarjetas. Avaliação Serão realizados encontros para a retomada e devolutivas referentes a questões e estudos
proposto.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIANA GOMES DE OLIVEIRA
Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:MEDIAÇÃO COMPLEMENTAR PARA O ENSINO E A
APRENDIZAGEM
Tema: Pedagogia e tecnologias educacionais
Palavras-chave: Educação à distância e presencial, Tecnologias educacionais, Mediação
pedagógica, Gerações, AVA: ambientes virtuais de aprendizagem
Resumo: evolução do conhecimento pelo uso das tecnologias e as diferentes gerações
conviventes em ambiente escolar. A mobilização acontece através da parceria com a
Coordenação Regional de Tecnologia da Educação do Núcleo Regional de Educação de Londrina
e do Laboratório de Tecnologia Educacional da Universidade Estadual de O artigo apresentado
faz parte do Programa de Formação Continuada intitulado Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE)-7ªedição turma/2014 da Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED
- PR). Tem como objetivo o relato do projeto que sugere a utilização da Educação a Distância
como mediação complementar para o ensino aprendizagem no terceiro ano do ensino médio do
Colégio Estadual Professora Eudice Ravagnani de Oliveira em Florestópolis. Os desdobramentos
dessa proposta foram inspirados com metodologia de pesquisa ação e procedimentos que
possibilitaram o diagnóstico, o levantamento e análise de dados quantitativamente e
qualitativamente, da observação dos resultados das etapas implementadas, nas ações de
divulgação, sensibilização, mobilização dos professores e alunos para compreender a realidade
pesquisada, ou seja, o momento e sujeitos históricos da sociedade do conhecimento. Os
procedimentos realizaram-se primeiro pela observação e aplicação de questionários semiabertos
para levantamentos das gerações existentes no cenário escolar, o uso das tecnologias e a
educação à distância pelos sujeitos da amostra. A sensibilização dos professores procede com
minicurso quanto às mudanças sociais e culturais, da Londrina, que possibilitou aplicação do uso
pedagógico da ferramenta AVA-MOODLE com a inserção de um conteúdo e atividades
correspondentes, pelo professor e alunos e também do pedagogo pesquisador.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIANA GOMES DE OLIVEIRA
Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Educação a distância: abordagem complementar para o ensino aprendizagem
Tema: Pedagogia / Uso de tecnologias educacionais
Palavras-chave: Educação a distancia e presencial, Tecnologias educacionais, Mediação
pedagógica, Gerações, AVA: ambientes virtuais de aprendizagem,

Resumo: Esse caderno justifica-se pela necessidade de pedagogos e professores no exercício
da reflexão sobre ensino aprendizagem, ampliarem a compreensão da realidade considerando o
momento histórico do contexto escolar. Portanto esse material servirá de subsídio nos encontros
para sensibilizar os professores quanto as mudanças sociais e culturais, da evolução do
conhecimento pelo uso das tecnologias, as diferentes gerações conviventes em ambiente escolar
e mobilizá-los nas oficinas de qualificação e aplicação do uso pedagógico - didático para o uso da
ferramenta AVA-MOODLE afim de dinamizar o processo ensino aprendizagem presencial
valendo-se do ensino a distância.Para observação, acompanhamento e análise do rendimento
das turmas e da aprendizagem de cada aluno nas disciplinas participantes, propõe-se a
dedicação maior pelo pedagogo em horas-atividades pré definida juntamente com professores
seguimento de cada ação pelo grupo.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIANE CRISTINA PONTES
Orientador: Luciana de Araujo Nascimento - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: O Processo Ensino-Aprendizagem na Perspectiva Histórico-Cultural
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural, Ensino-aprendizagem,
Resumo: Este trabalho é resultado dos estudos realizados durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional PDE - 2014, GTR 2015 - Grupo de Trabalho em Rede na
modalidade EaD, ambos promovidos pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná, bem
como fruto de estudo bibliográfico realizado em 2014 que teve como referenciais os postulados de
Vigotski, Saviani, Duarte, entre outros. Considerando a falta de clareza de muitos professores dos
fundamentos teóricos que sustentam a prática, reconhecendo esta uma problemática que
compromete a qualidade do ensino, optou-se pelo estudo dos fundamentos da Teoria HistóricoCultural, no intuito de entender o processo ensino-aprendizagem à luz desta teoria. A princípio
buscou-se refletir a função social da escola, destacando a importância desta na humanização dos
sujeitos. Compreender o conhecimento científico como promotor de desenvolvimento humano é
destacar a necessidade do professor ter claro a teoria que direciona sua prática pedagógica. Os
referenciais da Teoria Histórico-Cultural destaca o papel da educação formal no desenvolvimento
das funções psicológicas superiores, sendo o professor o responsável por criar Zonas de
Desenvolvimento Próximo, realizando a mediação entre o aluno e o objeto de conhecimento,
democratizando o saber sistematizado, promovendo o humano.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIANE CRISTINA PONTES
Orientador: Luciana de Araujo Nascimento - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Processo Ensino-Aprendizagem na Perspectiva Histórico-Cultural
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Teoria, Ensino-Aprendizagem, Histórico-Cultural
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica se apresenta no formato de Unidade Didática e

tem por objetivo promover reflexões acerca da prática pedagógica, a fim de que os docentes
compreendam que esta se encontra permeada pela teoria. Sendo necessário o conhecimento dos
pressupostos teóricos que direciona seu fazer pedagógico. Por meio de pesquisa bibliográfica, o
estudo aponta algumas reflexões acerca da função social da escola, bem como fundamentos
daTeoria Histórico-Cultural de Lev Semenovich Vigotski (1896-1934), que compreende o homem
enquanto ser social e histórico, que se humaniza na relação com o outro e com o meio, através do
uso de instrumentos e signos, desenvolvendo o que ele chama de funções psicológicas
superiores. Além disso, pretende-se conhecer os dois níveis de desenvolvimento proposto por
Vigotski, tendo clara a importância do papel da educação formal, bem como do professor no
desenvolvimento do psiquismo humano.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZABETH BRUNKEN
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O DIÁLOGO, AS DIFICULDADES E AS POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO NO
CÁRCERE
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Palavras chaves : educação, prisonização, práticas pedagógicas
Resumo: O presente artigo que tem como tema a educação da Educação de Jovens e AdultosEJA, no sistema prisional foi desenvolvido como requisito para o Programa de Desenvolvimento
Educacional -PDE/ SEED/ PR, apresenta discussão sobre o efeito do fenômeno da prisonização
nas práticas pedagógicas, refletindo sobre as concepções de educação e sua contribuição no
processo de ressocialização do aluno preso. Apoiado em autores como Freire (2001), Maeyer
(2006), Julião (2001), Onofre (2007), Mizukame (1986) e tendo como metodologia a pesquisação,
a qual possibilita ao pesquisador compreender o objeto de estudo no contexto que ocorre
permitindo reformulação no decorrer do processo de pesquisa, foram realizadas ações que
levassem os professores, que atuam na fase II do CEEBJA Dr. Mario Faraco em Piraquara, a
discutir e refletir sobre sua prática pedagógica, identificando dificuldades e possibilidades em
virtude do encarceramento, sobre o perfil do aluno preso, sobre as concepções de educação que
norteiam a sua prática, bem como fornecer elementos que auxiliassem na reflexão do docente
que atua neste contexto. A implementação promoveu além da reflexão sobre a prática no cárcere,
a necessidade da continuidade de mais estudos que contribuam para que a escola cumpra com
seu papel no processo de ressocialização dos indivíduos encarcerados.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZABETH BRUNKEN
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A ação pedagógica no cárcere: dialogando com a prática
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: educação, prisonização, sistema prisional, práticas pedagógicas,
Resumo: O presente trabalho que tem como tema: A ação pedagógica no cárcere: dialogando
com a prática, objetiva instrumentalizar os docentes que atuam neste contexto através do
aprofundamento teórico do tema e reflexões em busca de novos caminhos para prática

pedagógica a partir da participação colaborativa dos professores e alunos da Educação de Jovens
e Adultos-EJA do CEEBJA Dr. Mario Faraco em Piraquara.Tem como questionamento a influência
da cultura prisional e os efeitos da prisonização nas práticas pedagógicas considerando as
contradições, desafios e possibilidades das ações pedagógicas dentro do cárcere. Buscando a
compreensão a partir das expectativas dos sujeitos envolvidos optou-se pela metodologia da
pesquisa ação para trabalhar essas necessidades com atividades que levassem o professor a
refletir sobre o contexto em que atua, o perfil dos alunos que atende e as práticas que desenvolve
em sala de aula. Para isso inicia-se um estudo sobre o fenômeno da prisonização na busca da
reconstrução da identidade do aluno encarcerado, seguido de uma revisão do Projeto Político
Pedagógico do CEEBJA Dr. Mário Faraco, pretendendo um olhar mais crítico sobre a concepção
de educação que define nossa prática pedagógica, bem como o papel que a educação assume no
processo de ressocialização. Para contribuir com a qualidade do processo educativo num
contexto tão contraditório é fundamental trocar experiências, ouvir e compartilhar propostas
exitosas de todos os envolvidos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZETE DA APARECIDA TOLEDO
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O RPG como estratégia de ensino: uma proposta para o ensino de profissões
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Educação, RPG, Ensino Médio, Ensino de Profissões
Resumo: No presente artigo busca-se demonstrar o estudo do RPG como estratégia de ensino
utilizando-o como metodologia e recurso tecnológico para o ensino de profissões, abordando a
educação como emancipação humana e transformação do sujeito em protagonista da própria
história. O objetivo do estudo foi favorecer as reflexões acerca do jogo interativo RPG - Role
Playing Game e o ensino de profissões onde os alunos assumem papéis de personagens de uma
determinada profissão, criando uma mini realidade social. O jogo em questão é uma das
alternativas para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, pois favorece a (re)construção do
conhecimento pelo aluno, envolvendo os mais variados conhecimentos oriundos das diferentes
disciplinas da base nacional comum. O RPG como narração interativa proporciona a discussão
sobre as vantagens específicas desta técnica como metodologia para o ensino de profissões,
como deixando claro o papel social de cada profissão através do jogo e seu aspecto lúdico.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZETE DA APARECIDA TOLEDO
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O RPG como estratégia de ensino: uma proposta para o ensino de profissões.
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Educação, RPG, Trabalho, Profissões
Resumo: Utilização do jogo de papéis - RPG - Roling Playing Game, como tecnologia
educacional em apoio ao processo de ensino aprendizagem de profissões no Ensino Médio.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZETE DOS REIS MATZEMBACHER
Orientador: FLAVIA DIAS DE SOUZA - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O TRABALHO PEDAGÓGICO COLABORATIVO NO TRATAMENTO DE SITUAÇÕES DE
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola
Palavras-chave: Trabalho Colaborativo, Dificuldades de Aprendizagem, Organização do Trabalho
Pedagógico,
Resumo: A intenção deste artigo é refletir acerca das dificuldades de aprendizagem, por parte do
estudante e do modo como o trabalho pedagógico colaborativo pode contribuir para que os
professores se sintam mais preparados para o tratamento dessas situações no contexto da sala
de aula, tendo na figura dos pedagogos um profissional que poderá apoiá-los na organização de
práticas e estratégias de ação. O trabalho, além de discorrer sobre as dificuldades de
aprendizagem, suas características e especificidades, também retrata as possíveis causas e
fatores que as desencadeiam, visto que os indivíduos sofrem influências multivariadas. A
importância da escola não está apenas em transmitir os conhecimentos construídos pela
humanidade, mas também por ser um local onde as dificuldades de aprendizagem podem ser
identificadas com maior facilidade e agilidade, já que o espaço é a principal fonte de
conhecimento e de oportunidade de contato com a pesquisa, com a leitura, com a escrita e a
matemática. Esse artigo é resultado da aplicação do projeto de intervenção junto aos professores
que lecionam para estudantes do sexto ao nono ano, do Ensino Fundamental-Anos Finais e, para
isso foram utilizadas referências impressas e on line, além do caderno de atividades produzido
pela professora PDE. A partir desse trabalho constatou-se que os saberes advindos da prática
profissional e da troca de experiências profissionais e da troca de conhecimentos, com os colegas
professores, se constitui como uma fonte muito rica de aprendizagem, de sentimento de amparo e
humanização.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZETE DOS REIS MATZEMBACHER
Orientador: FLAVIA DIAS DE SOUZA - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O trabalho colaborativo auxiliando no tratamento de situações de dificuldades de
aprendizagem em sala de aula
Tema: Organização do Trabalho Pedagógico
Palavras-chave: Trabalho Colaborativo, Dificuldades de Aprendizagem, Organização do Trabalho
Pedagógico
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica em formato de Caderno Pedagógico pretende, por
meio de sugestões de leituras, vídeos e proposição de atividades, refletir sobre o tratamento de
situações de dificuldade de aprendizagem por parte dos estudantes, no contexto da sala de aula.
Com as atividades propostas intenciona-se que os professores se sintam mais preparados e
tenham na figura do pedagogo um profissional que poderá apoiá-los na organização de práticas e
estratégias de ação. Visa também desenvolver com os professores oportunidades de trabalho
colaborativo incentivando para que os professores, profissionais do saber, se interessem mais
pela leitura, no aprofundamento teórico da sua profissão.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZETE REGINA BURIGO
Orientador: CLAUDINEI BATISTA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A Evasão Escolar nas turmas de 8° e 9° anos do Ensino Fundamental do colégio Novo
Horizonte no município de ToledoPR, no ano letivo de 2013: Causas, consequências e
possibilidade de intervenção.
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Curriculo: Enfrentamento e combate ao
abandono escolar.
Palavras-chave: ESCOLA, EVASÃO, BUSCA, AÇÕES,
Resumo: Este artigo é o resultado do trabalho que desenvolvemos no projeto de pesquisa, junto
ao PDE tendo como tema a evasão escolar, nos 8° e 9° anos Ensino Fundamental, como
problema central a ser investigado, e como objetivo a ser alcançado, verificar as causas, as
conseqüências e as possibilidades de intervenção e prevenção dessa evasão.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZETE REGINA BURIGO
Orientador: CLAUDINEI BATISTA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Evasão Escolar nas turmas de 8° e 9° anos do Ensino Fundamental do colégio Estadual
Novos Horizontes no município de Toledo- PR, no ano letivo de 2013: Causas, consequências e
possibilidade de intervenção.
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Curriculo: Enfrentamento e combate ao
abandono escolar.
Palavras-chave: Partindo da concepção de que a educação é um direito público e deve ser
assegurado a todos, de forma gratuita e com qualidade, o trabalho em questão apresenta uma
discussão sobre as possíveis causas e consequências da evasão esco
Resumo: Partindo da concepção de que a educação é um direito público e deve ser assegurado
a todos, de forma gratuita e com qualidade, o trabalho em questão apresenta uma discussão
sobre as possíveis causas e consequências da evasão escolar, bem como, as estratégias
possíveis para a intervenção, a prevenção e o seu enfrentamento, tendo como recorte as turmas
de 8° e 9° anos do Ensino Fundamental do Colégio Novo Horizonte no município de Toledo- PR. É
do conhecimento de todos que trabalham com a educação escolar que a evasão nas séries finais
do ensino fundamental II tem se revelado de forma preocupante e que existe nas análises
acadêmicas sobre o tema, uma tendência em responsabilizar, hora a família, hora o aluno, hora a
própria escola, dos motivos que levam a evasão. É tema de debate e reflexões da educação
pública brasileira constante entre os educadores, discute o papel da família, da escola e das
políticas públicas em relação à vida escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZETE SCHACTAE
Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL
Etapa: Artigo

Título: Dinamização do Processo de Ensino através da utilização de Recursos Tecnológicos
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Tecnologias, Recursos pedagógicos, Lousa digital, Projetor interativo,
Dinamização do ensino,
Resumo: O presente artigo apresenta o resultado da intervenção realizada no Colégio Estadual
Ary Borba Carneiro - Ensino Fundamental, Médio e Profissional, na cidade de Cândido de Abreu,
referente à utilização dos recursos tecnológicos, mais especificamente o projetor interativo e a
lousa digital, como metodologias de ensino, com a finalidade de dinamizar o processo de ensino e
aprendizagem. Este estudo faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2014,
oferecido pelo Estado do Paraná, aos professores da rede de ensino. Foram realizadas oficinas
no referido colégio, com a participação de professores com os objetivos de sensibilizar e
instrumentalizar estes profissionais para a utilização dos recursos tecnológicos destacados,
oportunizando a eles refletir sobre suas práticas pedagógicas e capacitando-os a utilizarem a
lousa digital e o projetor interativo como recursos didáticos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZETE SCHACTAE
Orientador: REJANE CHRISTINE DE BARROS PALMA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Dinamização do Processo de Ensino através da utilização de Recursos Tecnológicos
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Tecnologias, recursos pedagógicos, lousa digital, projetor interativo,
dinamização do ensino,
Resumo: A presente Produção Didático-pedagógica apresenta uma proposta de intervenção no
Colégio Estadual Ary Borba Carneiro - Ensino Fundamental, Médio e Profissional, na cidade de
Cândido de Abreu, referente à utilização dos recursos tecnológicos como metodologias de ensino,
com a finalidade de dinamizar o processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, propõe um
trabalho com os professores, através de grupos de estudos e oficinas, para a sensibilização e
instrumentalização destes quanto à a utilização de recursos tecnológicos, oportunizando a eles
refletir sobre suas práticas pedagógicas e capacitando-os a utilizarem a lousa digital e o projetor
interativo como recursos didáticos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZETE TRENTIN BALENA
Orientador: TAMARA CARDOSO ANDRE - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O Sistema de Avaliação do Estado do Paraná
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação.
Palavras-chave: Avaliação externa, Análise, Contextualização, Possibilidades
Resumo: A intenção de estudar o sistema de avaliação do Estado do Paraná foi sendo construída
no exercício da profissão de pedagoga da escola pública. Nas últimas décadas as avaliações
externas de larga escala fazem parte do contexto escolar. Paira no ambiente escolar certo
estranhamento, dentre os profissionais da educação, em relação às avaliações externas de larga
escala. As mesmas afetam as rotinas escolares e atravessam os entes governamentais e a

comunidade escolar. Faz-se necessária análise e reflexão sobre as Avaliações Externas de larga
escala. Justifica-se a necessidade de considerar que os profissionais da educação precisam
interpretar os resultados dessas avaliações para entender os indicadores e planejar as ações
futuras. Premente também focar na escola e em todas as especificidades da comunidade escolar,
entender que essas avaliações envolvem um contexto de pluralidade do Sistema Escolar e que na
contemporaneidade as avaliações fazem parte da prática escolar. Portanto, o objetivo deste
trabalho é lançar aprofundamento teórico, amparado na práxis sobre as seguintes temáticas:
história das avaliações em larga escala, Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB),
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), Avaliação do Estado do Paraná
(SAEP), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), consequências das avaliações em larga
escala no cotidiano da escola e relações entre avaliações em larga escala e a ideologia.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ELIZETE TRENTIN BALENA
Orientador: TAMARA CARDOSO ANDRE - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Sistema de Avaliação do Estado do Paraná
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação.
Palavras-chave: Avaliação Externa, análise , reflexão e contextualiação
Resumo: Propõe unidade didática, visando oportunizar aos profissionais da educação a análise e
a reflexão sobre as Avaliações Externas de larga escala. Justifica-se pela necessidade de
considerar que os profissionais da educação precisam interpretar os resultados dessas avaliações
para entender os indicadores e planejar as ações futuras. Parte da necessidade de focalizar na
escola e em todas as especificidades da comunidade escolar, para entender que as avaliações
envolvem um contexto de pluralidade do Sistema Escolar. Para isso, propõe curso com a
realização de oito encontros de quatro horas, para quais expor e debater as seguintes temáticas:
História das avaliações em larga escala; Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB),
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA); Avaliação do Estado do Paraná
(SAEP); Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Consequências das avaliações em larga
escala no cotidiano da escola; Relações entre avaliações em larga escala e ideologia.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EUNICE ELISABETH ZARDO
Orientador: ROSANGELA CRISTINA ROSINSKI LIMA - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: Prática Social do Aluno e Teoria e Prática Docente
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: Metodologia dialética, Construção do conhecimento, Teoria e Prática,
Resumo: O presento artigo visa contribuir para a reflexão do processo dialógico entre o
conhecimento sistematizado e a aprendizagem na sala de aula. Este estudo tem a intenção de
trazer para dentro da sala de aula o pensamento dialético na relação pedagógica professor-aluno,
com o objetivo de despertar o interesse do educando para os conteúdos ministrados em sala. É
de consenso dos professores, da direção da escola e da equipe pedagógica a falta de interesse e
participação dos alunos nas atividades em sala, assim como a diversidade dos alunos quanto ao
seu desenvolvimento psicossocial. Para tanto, enfoca-se o método dialético de construção do

conhecimento, o qual remete à fundamentação da teoria histórico-cultural de Lev Semionovich
Vygotsky, da pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani e da proposta didática teóricoprática fundamentada na pedagogia histórico-crítica de João Luiz Gasparin, as quais enfatizam a
construção do conhecimento escolar no processo dialético (síncrese-análise-síntese). Este
processo pedagógico inicia no conhecimento que o aluno traz consigo à escola e, no segundo
momento, quando o professor desafia e mobiliza o aluno, trazendo o conhecimento científico,
estabelecendo, assim, uma relação critica e reflexiva, articulando a vivência do aluno com o
conhecimento científico. Tendo como aporte teórico a fundamentação referenciada, ressalta-se
que a finalidade do presente estudo é tornar a aprendizagem significativa e possibilitar a inserção
do aluno como participante ativo na sociedade.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EUNICE ELISABETH ZARDO
Orientador: ROSANGELA CRISTINA ROSINSKI LIMA - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Prática Social do Aluno e Teoria-Prática Docente
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: MétodoDialético, Construção do Conhecimento,Teoria-Prática
Resumo: O presente Caderno Pedagógico visa contribuir para a reflexão do processo dialógico
entre o conhecimento sistematizado e a aprendizagem na sala de aula. Este estudo tem a
intenção de trazer para dentro da sala de aula o pensamento dialético na relação pedagógica
professor-aluno, com o objetivo de despertar o interesse no educando para os conteúdos
ministrados em sala de aula. É de consenso dos Professores, da Direção e da Equipe Pedagógica
a falta de interesse e participação dos alunos nas atividades em sala, assim como a diversidade
dos alunos quanto ao seu desenvolvimento psicossocial. Para tanto, enfoca-se o método dialético
de construção do conhecimento, o qual remete à fundamentação da Teoria Histórico- cultural de
Lev Semenovitch Vygotsky e da Pedagogia Histórico-crítica de Demerval Saviani, as quais
enfatizam a construção do conhecimento escolar no processo dialético (síncrese-análise-síntese).
Este processo pedagógico inicia no conhecimento que o aluno traz consigo à escola, e, no
segundo momento, quando o professor desafia e mobiliza o aluno trazendo o conhecimento
científico, estabelecendo, assim, uma relação crítica e reflexiva, articulando a vivência do aluno
com o conhecimento científico. Tendo como aporte teórico a fundamentação referenciada,
ressalta-se que a finalidade do presente estudo é tornar a aprendizagem significativa e facilitar a
inserção do aluno como participante ativo na sociedade.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EVERIDIANA PATRICIA ROBACHER
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O REGIMENTO ESCOLAR E AS RELAÇÕES SOCIAIS DENTRO DA ESCOLA
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Regimento Escolar, Conselho Escolar, Gestão Participativa, direitos, deveres,
Resumo: A linha de estudo escolhida é "Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel
do pedagogo na escola". Tem como objetivo analisar os direitos legais, que assistem ao
colegiado, auxiliar as instituições na elaboração do Regimento Escolar, documento fundamental

para o funcionamento de uma instituição de ensino. Estabelecer e aplicar as ações educativas,
pedagógicas e disciplinares instituídas após analisar e discutir o documento com o Conselho
Escolar, dentro de uma escola publica baseada na Gestão Participativa, gestão essa que procura
desenvolver uma comunidade escolar que pensa, compreende e age em torno de objetivos
comum que é a criação de um Regimento que deve ser construído coletivamente, com base no
Projeto Político Pedagógico da Escola, assim como em conformidade com Constituição Federal,
Estatuto da Criança e do Adolescente e com o Caderno de Apoio para elaboração do Regimento
Escolar, organizado pela Secretaria de Educação do Paraná. Propõe auxiliar professores,
estudantes, pais e demais funcionários com relação aos seus direitos e deveres dentro da
instituição de ensino. A metodologia utilizada será a pesquisa-ação e espera-se com esse trabalho
analisar, discutir e construir um Regimento Escolar de forma coletiva para que todos os envolvidos
possam conhecê-lo e vivenciá-lo e a escola possa realizar um trabalho eficiente, fazendo com que
todos tenham seus direitos garantidos e que o ensino aprendizagem se efetive de maneira a
desenvolver cidadãos responsáveis e conhecedores de seu papel dentro da sociedade em que
estão inseridos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: EVERIDIANA PATRICIA ROBACHER
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Regimento Escolar e as relações sociais dentro da Escola
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Regimento Escolar, Conselho Escolar, Gestão Participativa, direitos, deveres,
Resumo: A linha de estudo escolhida é "Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel
do pedagogo na escola". Tem como objetivo analisar os direitos legais, que assistem ao
colegiado, auxiliar as instituições na elaboração do Regimento Escolar, documento fundamental
para o funcionamento de uma instituição de ensino. Estabelecer e aplicar as ações educativas,
pedagógicas e disciplinares instituídas após analisar e discutir o documento com o Conselho
Escolar, dentro de uma escola publica baseada na Gestão Participativa, gestão essa que procura
desenvolver uma comunidade escolar que pensa, compreende e age em torno de objetivos
comum que é a criação de um Regimento que deve ser construído coletivamente, com base no
Projeto Político Pedagógico da Escola, assim como em conformidade com Constituição Federal,
Estatuto da Criança e do Adolescente e com o Caderno de Apoio para elaboração do Regimento
Escolar, organizado pela Secretaria de Educação do Paraná. Propõe auxiliar professores,
estudantes, pais e demais funcionários com relação aos seus direitos e deveres dentro da
instituição de ensino. A metodologia utilizada será a pesquisa-ação e espera-se com esse trabalho
analisar, discutir e construir um Regimento Escolar de forma coletiva para que todos os envolvidos
possam conhecê-lo e vivenciá-lo e a escola possa realizar um trabalho eficiente, fazendo com que
todos tenham seus direitos garantidos e que o ensino aprendizagem se efetive de maneira a
desenvolver cidadãos responsáveis e conhecedores de seu papel dentro da sociedade em que
estão inseridos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: FLAVIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA
Orientador: Eveline Favero - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo

Título: Indisciplina Escolar: Possibilidades de Intervenções na Prática Pedagógica
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Educação, Indisciplina Escolar, Prática Pedagógica, Relação Escola/Professor e
Aluno,
Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre a indisciplina escolar e a prática
pedagógica, de modo a compreender o problema e traçar orientações que possam auxiliar o
professor a lidar com a mesma. Relata uma experiência prática de trabalho desenvolvida através
de grupo de estudos, utilizando-se de ferramentas metodológicas como debates, dinâmicas,
recortes de filmes, subsídios através de pequenos textos, músicas, artigos, dissertações, teses e
outros materiais. O trabalho foi desenvolvido com um grupo de 20 professores, de uma escola
estadual do interior do Paraná. Conclui-se ao final deste processo, que o professor tem um papel
importante na prevenção e enfrentamento da indisciplina. No entanto, faz-se necessário o apoio
da equipe pedagógica, bem como da família e de toda a comunidade escolar, para lidar de
maneira bem-sucedida com esse problema. Além disso, a escola precisa ter suas regras bem
claras, bem como os alunos devem conhecê-las e entender qual o seu objetivo.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: FLAVIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA
Orientador: Eveline Favero - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Indisciplina Escolar: Possibilidades de Intervenções na Prática Pedagógica
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Educação, Indisciplina Escolar, Prática Pedagógica, Relação Escola/Professor e
Aluno,
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica, intitulada "Indisciplina Escolar: Possibilidades de
Intervenções na Prática Pedagógica" tem por prerrogativa promover uma melhor compreensão
em relação à indisciplina escolar (conceitos e manifestações) junto aos professores, equipe
pedagógica, direção e funcionários do Colégio Estadual do Campo Evaldo Talyuly - Ensino
Fundamental e Médio, localizado no distrito de Luz Marina, município de São Pedro do Iguaçu,
Oeste do Paraná. O trabalho tem atrelado a si o objetivo de analisar se existe relação entre a
indisciplina escolar e a prática pedagógica (e vice-versa), propondo intervenções/estratégias
pedagógicas, por meio de subsídios teóricos e metodológicos que contribuam para que a
comunidade escolar possa prever, prevenir, entender e enfrentar a indisciplina escolar. Busca
ainda, refletir sobre a prática profissional de modo a favorecer a relação escola/professor e aluno
e o aprimoramento do processo educacional. Este trabalho encontra-se embasado nas
contribuições teóricas de: AQUINO (1996), LAJONQUIÈRE (1996), REGO (1996), PARRATDAYAN (2008), e outros autores que tecem sobre a indisciplina escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: FRANCIANE INDIANARA NOQUELI BATISTA
Orientador: SILVANA APARECIDA DE SOUZA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Avaliação escolar: o conselho de classe como instrumento de reflexão da prática docente.
Tema: Conselho de classe

Palavras-chave: Conselho de classe, participação, gestão democrática
Resumo: Trata-se de artigo que se apresenta como trabalho final de curso referente ao Programa
de Desenvolvimento Educacional (PDE), ligado à Secretaria Estadual de Educação do Paraná
(Seed) de projeto que teve como tema Avaliação escolar: o conselho de classe como instrumento
de reflexão da prática docente, sendo que o estudo foi efetivado No Colégio Estadual Arnaldo
Busatto, localizado no bairro de Três Lagoas, em Foz do Iguaçu. Este projeto foi motivado pelas
dificuldades e resistências encontradas no corpo de trabalhadores do colégio no que diz respeito
a efetivar uma maior participação dos alunos em instancias deliberativas, como é o caso do
Conselho de Classe. Após dois anos de estudos para a realização do curso PDE, pode-se
constatar que as dificuldades encontradas na escola em questão parecem ser também
encontradas em outras instituições educacionais e a resistência dos professores pode estar
relacionada com a precariedade das condições de trabalho nas escolas públicas brasileiras em
geral, que dificulta ou mesmo impede a realização de atividades pedagógicas mais ricas e
interessantes aos olhos dos alunos. A precariedade assinalada diz respeito tanto a uma jornada
muito extensa em sala de aula, número grande de turmas e alunos por professor, profissionais
lotados em várias escolas ao mesmo tempo, falta de espaço físico e material para desenvolver
atividades fora da aula convencional, falta de tempo para preparar tais atividades, dentre outras
tantas questões, que "empurram" os professores para uma forma tradicional de ensinar e de
avaliar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: FRANCIANE INDIANARA NOQUELI BATISTA
Orientador: SILVANA APARECIDA DE SOUZA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Avaliação escolar:o conselho de classe como instrumento de reflexão da prática docente.
Tema: Conselho de classa
Palavras-chave:
Resumo: Esta produção didático pedagógica tem por finalidade proporcionar aos envolvidos no
processo ensino/aprendizagem momentos de reflexão e inter-relação , visando avaliar e discutir a
prática pedagógica, gestão democrática, conselho de classe e a relação comunidade/escola se
efetive de forma construtiva e dinâmica levando os educadores a pensar coletivamente numa
relação horizontal solidária e comprometida para traçar objetivos, que norteiem a construção de
ações, no processo de reflexão/avaliação do educando e a prática do professor.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: GENI DE FATIMA DA SILVA HRUBA
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Escola e Família: Integração para uma educação de qualidade
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão escolar
Palavras-chave: Gestão, Participação, Escola, Família
Resumo: O presente artigo analisa as relações pedagógicas entre a família e a escola. O
envolvimento da família no processo de ensino e aprendizagem tem sido assunto discutido por
toda comunidade escolar, como forma de aproximar as famílias da vida escolar dos filhos.
Entretanto, tal aspecto tem levantado alguns questionamentos: A escola tem oportunizado,

incentivado, mediado, ampliado e fortalecido as relações com a família? Os pais têm clareza do
papel social da escola e do papel da educação familiar? Numa perspectiva qualitativa foi realizada
uma pesquisa bibliográfica que discutiu a relação família e escola, as mudanças ocorridas na sua
formação, atribuições e contradições desta relação. Realizaram-se ainda, encontros entre família
e escola, que proporcionaram espaço de discussão, reflexão e participação, ofertando um espaço
para que as famílias conhecessem o sistema educacional oferecido a seus filhos a fim de
estimular a sua participação no processo de ensino e aprendizagem. O trabalhou possibilitou
realizar uma análise a respeito de como está o envolvimento da família com a escola abrindo um
espaço de escuta e discussões coletivas com vistas à melhoria da qualidade do ensino.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: GENI DE FATIMA DA SILVA HRUBA
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Escola e Família: Integração para uma educação de qualidade
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão escolar
Palavras-chave: Gestão, Participação, Escola, Família
Resumo: Essa Proposta Didática Pedagógica tem como objetivo fortalecer as relações
pedagógicas entre a família e a escola. O envolvimento da família no processo de ensino e
aprendizagem tem sido constantemente solicitado pela escola. Entretanto tal exigência tem nos
levado a alguns questionamentos: A escola tem condições de oportunizar, incentivar, mediar,
ampliar e fortalecer as relações com a família? Os pais têm clareza do papel social da escola e do
papel da educação familiar? Neste sentido propõe-se desenvolver encontros sistematizados
envolvendo escola e família, proporcionando espaço de discussão, reflexão e participação,
garantindo que as famílias conheçam o sistema educacional oferecido a seus filhos e que esta
possa se envolver efetivamente no processo de ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: GEORGETE MARGARIDA ANTUNES
Orientador: Luciana Monteiro do Nascimento - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: Refletindo a prática docente: Um novo olhar para alunos do 6º ano com dificuldades de
aprendizagem
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Alunos do 6º ano, Aprendizagem, Ensino, Formação docente
Resumo: A prática docente vai muito além da transmissão de conhecimentos sistematizados pela
humanidade, no processo ensino e aprendizagem, o professor é o co-responsável pelo sucesso
ou insucesso de seus alunos, especialmente com alunos do sexto ano, que estão iniciando uma
nova etapa em suas vidas com muitas certezas e incertezas. Entende-se que é inerente a prática
docente a busca constante pelo saber, desta forma, este estudo se propôs, por meio de análise
de referenciais teóricos, vivências, trocas de experiências e reflexões destacar a importância da
formação docente às práticas pedagógicas inovadoras. As temáticas estudadas, analisadas e
discutidas neste estudo foram: a formação e ação docente à luz de práticas inovadoras que
respeitem a identidade de alunos do sexto ano e que possibilitem a superação das defasagens e
dificuldades de aprendizagem, as características da fase de transição da infância para a

adolescência e suas conseqüências no processo ensino e aprendizagem, bem como, a
necessidade do período de adaptação às novas mudanças e a compreensão de como ocorre à
aprendizagem, segundo concepções de Vygotsky, Piaget e estudos da neurociência,
considerando o nível de desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social dos educandos.
Após muitas reflexões, foi construído um instrumento pedagógico que contemplou vários
indicativos que poderão ser observados pelos docentes, durante o processo ensino e
aprendizagem em seus alunos e que será um importante aliado na investigação de discentes com
dificuldades de aprendizagem, possibilitando à escola planejar de forma imediata, intervenções
que possibilitem ao aluno o sucesso escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: GEORGETE MARGARIDA ANTUNES
Orientador: Luciana Monteiro do Nascimento - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Refletindo a ´prática docente: Um novo olhar para alunos do 6º ano com dificuldades de
aprendizagem
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Formação continuada, aluno, aprendizagem, avaliação, prática docente
Resumo: A elaboração deste Caderno Pedagógico tem a pretensão de subsidiar a formação
continuada de professores e equipe pedagógica quanto às questões que envolvam o processo
ensino e aprendizagem dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Propondo ao corpo
docente refletir sobre a identidade desses alunos, nesta fase de transição da infância para
adolescência, compreender como ocorre a aprendizagem, segundo as concepções de Vygotsky,
Piaget e conforme estudos da neurociência; compreender a importância e a necessidade de
adaptação do aluno neste novo ambiente escolar e construir um instrumento que possa auxiliar os
docentes na identificação de alunos com dificuldades de aprendizagem. A metodologia a ser
usada durante a formação continuada será através de grupos de estudos, com leitura e reflexão
de textos informativos e adaptados, artigos, vídeos e estudo de caso.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: GILBERTO PASA
Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Educação Ambiental: uma conscientização possível a partir do espaço escolar
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Educação Ambiental: uma conscientização possível a partir do espaço escolar
Resumo: O presente material socializa o trabalho desenvolvido com os alunos do 6º ano A do
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre - Ensino Fundamental, Médio e
Profissional, utilizando a Educação Ambiental: uma conscientização possível a partir do espaço
escolar. A proposta de trabalho oportuniza ao educando contextualizar a sua realidade,
explorando os conhecimentos vividos dentro do contexto da educação ambiental, desde o
ambiente familiar ao ambiente escolar. A Educação ambiental tem como pressuposto a
problematização de situações do cotidiano, e é por meio desta tendência que trabalhamos esse
tema e o papel sociocultural da EA. Concluímos que a Educação Ambiental é valioso recurso
metodológico que pode motivar e incentivar os alunos, propiciando uma maior reflexão e

conscientização de si e de seus atos, contribuindo assim, para amenizar os efeitos degradantes
causados pelo homem ao meio ambiente.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: GILBERTO PASA
Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Educação Ambiental: uma conscientização possível a partir do espaço escolar
Tema: Educação Ambiental
Palavras-chave: Educação ambiental, Meio ambiente, Formação crítica, Escola pública
Resumo: As atividades propostas nesta produção didático-pedagógica, que se constituem em
uma unidade didática, a ser desenvolvido no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre no município
de Toledo - Estado do Paraná, durante a implementação do projeto de intervenção com o tema
Educação Ambiental: uma conscientização possível a partir do espaço escolar, visa proporcionar
ao aluno do 6º ano, uma abordagem de trabalho com a educação ambiental, através da reflexão,
ou seja, de forma mais intuitiva, onde se objetiva que o aluno compreenda que a preocupação
com as questões ambientais se encontram nas mais variadas atividades de seu cotidiano. Para
tanto, essa unidade didática, está distribuída em um primeiro encontro de 2 horas, mais 10
encontros de 3 horas cada, perfazendo um total de 32 horas, distribuídas em atividades que
contém leituras, filmes e trabalhos manuais utilizando materiais recicláveis ou em desuso pelo
cidadão. E, outras 32 horas, destinadas a integralização total do projeto. Portanto, espera-se, ao
trabalhar as oficinas práticas oportunizar aos alunos, uma melhor compreensão, uma maior
conscientização em relação à preservação do meio ambiente.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: GISELE PIEGEL ROSAS
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: AVANÇOS E POSSIBILIDADES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA FASE I, NO CEEBJA
DR. MÁRIO FARACO
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Sistema Prisional, Fase I, Concepção de Educação, Prática Pedagógica
Resumo: O presente artigo tem como tema educação de Fase I em unidades penais, como
conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - SEED/Pr. Discute-se a
concepção de educação da EJA dentro do sistema penal, investiga-se junto ao grupo de
educadores a linha pedagógica que norteia o trabalho na escola, e se esta é compatível com as
necessidades dessa comunidade específica, de modo que possibilite efetivação do processo
ensino-aprendizagem, com a emancipação deste sujeito, tornando-o cidadão. Para a realização
desse estudo, optou-se pela pesquisa ação a qual pauta-se na reflexão do cotidiano do professor
e aluno, além de permitir reformulação no decorrer do processo de pesquisa. Foram realizadas
atividades que levaram o professor a refletir sobre o contexto em que atua, o perfil dos alunos que
atende e as práticas que desenvolve em sala de aula enquanto docente. Iniciou-se com o estudo
do Projeto Político Pedagógico e da Proposta Pedagógica Curricular de Fase I do CEEBJA Dr.
Mário Faraco. Após a leitura destes documentos, propôs-se a revisão das concepções de
educação, realizando uma análise da teoria, dos documentos e da prática. Esse trabalho
promoveu reflexões em prol de novas ações constantes na prática pedagógica.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: GISELE PIEGEL ROSAS
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: AVANÇOS E POSSIBILIDADES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA FASE I NO CEEBJA DR.
MÁRIO FARACO
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Sistema Prisional, Fase I, Concepção de Educação, Prática Pedagógica,
Resumo: O presente trabalho que tem como tema educação de Fase I em unidades penais,
questiona se a concepção de educação que norteia as Diretrizes Curriculares do Estado do
Paraná na Educação de Jovens e Adultos da Fase I atende as necessidades dos alunos privados
de liberdade, colaborando para que esses sujeitos conquistem a autonomia em sua reinserção na
sociedade. Para isso cabe analisar a concepção de educação da EJA dentro do sistema penal,
discutir, se a concepção de educação que norteia o trabalho é compatível com as necessidades
dessa comunidade específica e refletir junto ao grupo, que concepção de educação pode
possibilitar maior efetivação do processo ensino e aprendizagem, colaborando para a
emancipação deste sujeito tornando-o cidadão. Para possibilitar a compreensão do objeto de
estudo no contexto que ocorre, optou-se pela pesquisa ação no desenvolvimento do projeto. Para
trabalhar essas necessidades serão realizadas atividades que levem o professor a refletir sobre o
meio onde atua, o perfil dos alunos que atende e as práticas que desenvolve em sala de aula
enquanto docente. Para isso inicia-se com o estudo do Projeto Político Pedagógico e da Proposta
Pedagógica Curricular de Fase I do CEEBJA Dr. Mário Faraco. Após a leitura destes documentos,
propomos uma revisão das concepções de educação, realizando uma análise da teoria dos
documentos e da prática, percebendo se são coerentes ou não. Com esse trabalho espera-se
promover reflexões constantes na prática pedagógica.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: GLADES TEREZINHA ROMANI
Orientador: CLAUDINEI BATISTA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: TRABALHO DO PROFESSOR PEDAGOGO NA ESCOLA PÚBLICA, ENQUANTO
ELEMENTO ARTICULADOR DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E PEDAGÓGICAS
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO
PEDAGOGO NA ESCOLA
Palavras-chave: Professor, Escolarização, Humanização, Sociedade, Trabalho
Resumo: Este artigo apresenta uma concepção do Trabalho do Professor Pedagogo da Escola
Pública e da Organização do Trabalho Pedagógico cujo objetivo é a humanização do
educando(a). Concepção esta, construída e adquirida na participação do PDE, Programa de
Desenvolvimento Educacional do Paraná - 2014 - 2015 da Secretaria de Estado de Educação, por
meio das reflexões oriundas das discussões em sala-de-aula; com os colegas pedagogos do
Estado do Paraná através do GTR - Grupo de Trabalho em Rede; do levantamento e estudos de
bibliografias que contemplam o tema de estudo; dos estudos e discussões com os profissionais
de educação da Escola Estadual Graciliano Ramos - Ensino Fundamental - Séries Finais, no
município de Santa Helena, Paraná, local da Implementação do Projeto, bem como, das
orientações realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto. Com um novo olhar, este
trabalho, discorre sobre o trabalho do professor pedagogo enquanto elemento articulador das
relações políticas e pedagógicas e na execução dos conteúdos curriculares na Organização do

Trabalho Pedagógico. As ações pedagógicas da escolarização, em que o professor pedagogo é o
articulador, deve propiciar ao(a) educando(a) uma aprendizagem que lhe dê possibilidades de
compreender o mundo em que vive, discernir com clareza a situação política, econômica e
cultural do seu meio, para sentir-se sujeito da sociedade a que pertence. Nesta perspectiva, o
presente texto, aponta para um olhar crítico e reflexivo em relação ao trabalho do Pedagogo na
escola, para que suas ações contribuam na formação crítica das crianças e jovens do nosso país,
no afã de conquistarem a liberdade e a felicidade.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: GLADES TEREZINHA ROMANI
Orientador: CLAUDINEI BATISTA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O TRABALHO DO PROFESSOR PEDAGOGO NA ESCOLA PÚBLICA, ENQUANTO
ELEMENTO ARTICULADOR DAS RELAÇÕES POLÍTICAS E PEDAGÓGICAS
Tema: 'O Currículo e a organização do trabalho pedagógico articulada aos desafios políticos,
econômicos e culturais da sociedade'.
Palavras-chave: Educando, Professor, Humanização, Sociedade
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica tem como finalidade, refletir o "Trabalho do
Professor Pedagogo na Escola Pública, enquanto elemento articulador das Relações Políticas e
Pedagógicas, e objetiva o entendimento de como este profissional pode ser o articulador das
relações políticas e pedagógicas e da execução dos conteúdos curriculares na perspectiva da
apreensão crítica da realidade e de sua possível transformação. Também quer contribuir com a
formação do educador que se percebendo sujeito de transformação, venha auxiliar o seu
educando a humanizar-se através da aquisição da cultura historicamente acumulada de forma
crítica e reflexiva, para tornar-se sujeito de sua história. As reflexões se darão através de leituras
de textos, com referenciais teóricos, na linha da Pedagogia Histórico Crítica, analisando a função
do Professor Pedagogo, do Professor Educador, a realidade social da Comunidade Escolar e as
Políticas Educacionais. Foi planejada para ser realizada em 08 atividades, subdivididas em vários
momentos e direcionadas à Direção, a Professores Pedagogos, Agentes Educacionais II e
Professores das Disciplinas, tendo como campo de pesquisa a Comunidade Escolar da Escola
Estadual Graciliano Ramos - Ensino Fundamental - Séries Finais, no município de Santa Helena,
Pr.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: IEDA FEDRI SCHOBER
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Desafios da Inclusão no Cotidiano Escolar
Tema: Curriculo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Educação inclusiva, formação de professores, papel do pedagogo
Resumo: O objetivo deste artigo foi discutir os desafios da inclusão de pessoas com
necessidades educacionais especiais na escola regular, mediada pelo trabalho do Pedagogo
escolar, bem como apresentar os resultados da implementação de um Projeto de Intervenção
Pedagógica junto a professores que têm, em suas turmas, alunos com necessidades especiais de
aprendizagem. Para tanto, adotou-se como metodologia uma pesquisa de caráter bibliográfico

inicial, baseada principalmente nas obras de Franco (2012), Saviani (2012) e Nóvoa(1999),
seguida por uma pesquisa de campo na qual foi empregado um questionário com questões
abertas como instrumento de coleta de dados e, por fim, aplicou-se a chamada "supervisão
clínica" como forma de intervenção na denominada "Educação Inclusiva".

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: IEDA FEDRI SCHOBER
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: DESAFIOS DA INCLUSÃO NO COTIDIANO ESCOLAR
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PAPEL DO
PEDAGOGO
Resumo: O objetivo deste artigo é discutir os desafios da inclusão de pessoas com necessidades
educacionais especiais na escola regular, mediada pelo trabalho do Pedagogo escolar. Para
tanto, adotou-se como metodologia uma pesquisa de caráter bibliográfico inicial, baseada
principalmente nas obras de Franco (2012), Saviani (2012) e Nóvoa(1999), seguida por uma
pesquisa de campo na qual foi empregado um questionário com questões abertas como
instrumento de coleta de dados. O questionário foi aplicado a docentes da rede pública do Estado
do Paraná e traz questões sobre suas dificuldades com o processo de inclusão. A pesquisa
permitiu concluir que apesar de mais de vinte anos de história de legislações e pesquisas, a
inclusão de pessoas com necessidades especiais de aprendizagem ainda requer muitos avanços.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: INGRID SENI KLEIN DALBOSCO
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS PARA A MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS
ESTUDANTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DE SUA PARTICIPAÇÃO
NA VIDA ESCOLAR.
Tema: A aprendizagem com a participação dos pais.
Palavras-chave: Alunos, Pais, Professores, Escola
Resumo: O presente artigo apresenta um breve histórico da família, como ela se constitui e
evoluiu. Apresenta as leis oficiais que responsabilizam a família na educação dos filhos na escola.
Faz um estudo das diversas tendências pedagógicas que fizeram parte da evolução educativa no
Brasil e influenciaram na educação e tendências atuais. Apresentamos a função social da escola
na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica. Este estudo relata os resultados da implementação
da escola de pais no Colégio Estadual Dario Vellozo como uma proposta a ser estendida para a
rede estadual de ensino do Estado do Paraná envolvendo os alunos matriculados no 6° Ano do
Ensino Fundamental, os seus representantes legais (família) e professores.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: INGRID SENI KLEIN DALBOSCO
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Contribuição dos pais para a melhoria da aprendizagem dos estudantes do 6º ano do
Ensino Fundamental, por meio de sua participação na vida escolar.
Tema: Análise reflexiva junto aos docentes e pais, para alcançar melhorias na aprendizagem dos
alunos.
Palavras-chave: Alunos Pais Professores Escola
Resumo: O projeto tem como objetivo analisar e discutir a importância da participação dos pais
na vida escolar de seus filhos e colaborar com a discussão e reflexão na interação entre
professores e pais. Serão realizados oito encontros, os quatro primeiros contemplarão
professores, realizando um grupo de estudos com textos selecionados de (YOUNG 2007,
SAVIANI 2005). Os professores contribuirão apresentando os conteúdos que estiverem
trabalhando no período, explicando o porquê e forma como será avaliado.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: IRACI LASTA
Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: VIOLÊNCIA ESCOLAR: TECENDO COMPREENSÕES E AÇÕES
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: violência, família, escola, conflitos, ações
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um projeto com intervenção pedagógica na
Escola Estadual Dom Carlos Eduardo - Ensino Fundamental, do município de Realeza - PR,
sobre violência escolar, vinculado ao PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, turma
2014-2015. Abordamos as diferentes visões de violência no ambiente escolar, suas causas e
possibilidades de intervenção no espaço escolar e relatamos a intervenção pedagógica,
apresentando as ações que foram desenvolvidas com todos os educadores da escola, com os
alunos do 9º ano do período da tarde e, também, com os seus pais/responsáveis . Com todos os
segmentos envolvidos nesta proposta de intervenção foram realizados estudos e reflexões à luz
dos teóricos que discutem o tema, bem como filmes e música que nos instigaram a olhar para
nossa realidade na sala de aula. Estas reflexões levaram os educadores, alunos e
pais/responsáveis a algumas mudanças de atitudes, valorizando e respeitando o outro, o que
promoveu um ambiente mais harmônico e propício para que a aprendizagem efetivamente
aconteça.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: IRACI LASTA
Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Violência: compreensão do fenômeno e possibilidades de intervenção na escola

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Violência, família, escola, conflitos, ações,
Resumo: Esta produção didático-pedagógica pretende apresentar subsídios para uma reflexão
sobre a violência e as relações interpessoais no ambiente escolar e desenvolver ações que
estimulem o respeito ao outro. É composta de três Unidades Didáticas, que contemplam
discussões com filmes, músicas, textos, bem como a legislação que orienta o trabalho pedagógico
na escola no que diz respeito às questões de indisciplina e violência. Este trabalho está pautado
na discussão/reflexão à luz dos teóricos que discutem o tema e não tem a pretensão de trazer
respostas ou soluções definitivas, mas contribuições articuladas ao contexto da escola para que
se possa enfrentar a violência coletivamente, minimizando os conflitos e promovendo um
ambiente adequado para o processo de ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ISOLDA REGINA PEREIRA RODRIGUES
Orientador: ELSA MIDORI SHIMAZAKI - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Pedagogia Histórico-Crítica: Contribuições na prática pedagógica
Tema: Concepções metodológicas e práticas no ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica, Leitura, Intervenção Pedagógica,
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de uma intervenção pedagógica proposta
pela autora durante o ano de 2015, com o objetivo de estudar a pedagogia histórico-crítica e as
suas contribuições para a prática docente. Essa intervenção é um dos requisitos parciais para a
conclusão do Projeto de Desenvolvimento Educacional - PDE - 2014/2015. Para a intervenção
junto aos professores, elaborou-se um Caderno Pedagógico, Material para Estudo em Formação
Continuada de Docentes, fundamentado nos pressupostos da pedagogia histórico-crítica. A teoria
histórico-crítica explica o aprendizado humano a partir de sua natureza social, enquanto a
pedagogia histórico-crítica concebe a educação como um dos instrumentos a serviço da
transformação dessas relações sociais. Para a pedagogia histórico-crítica, a educação é um
processo dialético em que a elaboração do conhecimento científico se efetiva por meio do
movimento tese-antítese-tese. Embora os professores dominem os conteúdos específicos que
ministram, ainda encontram dificuldades em efetivar os fundamentos dessa pedagogia em sua
prática pedagógica, principalmente nos encaminhamentos metodológicos. Assim, pensou-se em
uma forma de conduzir o processo de ensino e aprendizagem, por entender que essa didática é
um instrumento de elaboração de conhecimento científico que poderá dar conta da efetivação
desses conteúdos, em sala de aula, por meio da leitura de gêneros textuais e de novas formas de
expressão.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ISOLDA REGINA PEREIRA RODRIGUES
Orientador: ELSA MIDORI SHIMAZAKI - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Pedagogia histórico crítica: sua contribuição na prática pedagógica
Tema: Concepções metodológicas e práticas no ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Concepção metodológica,Prática pedagógica,Conhecimento
Resumo: A proposta das Diretrizes Curriculares para a Rede Pública Estadual de Ensino do

Paraná fundamenta-se nas teorias críticas da educação, buscando diferentes formas de ensinar,
aprender e avaliar, considerando que os fatores externos são relevantes para se fazer a seleção
do conhecimento, permeados e sistematizados em relação aos conhecimentos do cotidiano,
Diretriz Curricular Estadual (DCE, 1996, p.21). Para o desenvolvimento desta proposta
pedagógica, torna-se como marco referencial epistemológico a teoria dialética do conhecimento
tanto para fundamentar a concepção metodológica, quanto para o planejamento de ensinoaprendizagem, como ação docente/discente (GASPARIN, 2003, pp.03-04). Evidentemente, essa
nova forma pedagógica de agir exige que se privilegiem a contradição, a dúvida o
questionamento; que se valorizem a diversidade cultural e a divergência; que se interroguem as
certezas e as incertezas, despojando os conteúdos de sua forma naturalizada, pronta e acabada.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: IZANIRA GASPAR DA SILVA
Orientador: Rosangela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A transição dos alunos do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental: possibilidades e
contribuições durante a transição através de um processo de ensino e aprendizagem significativa.
Tema: Articulação entre os segmentos da gestão da escola.
Palavras-chave: aluno, ensino fundamental, sexto ano, transição escolar, aprendizagem
significativa
Resumo: O artigo em questão aborda a transição do quinto para o sexto ano do Ensino
Fundamental, como um momento de quebra na rotina escolar do aluno, que pode ocasionar
alterações comportamentais de cunho cognitivo, psicológico e emocional. Tais alterações ocorrem
pelo fato do aluno estar habituado a uma determinada dinâmica em sua vida escolar, e quando
ela é alterada neste momento de transição do quinto para o sexto ano, o mesmo se sente perdido.
Para tanto, foram aplicados questionários para os alunos e professores de sexto ano, para ter um
melhor conhecimento sobre os desafios vivenciados neste momento de mudança. A
implementação desenvolvida no Colégio Estadual José Armim Matte -EFMNP, no contexto do
Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE, apresentou como ação a organização de um
grupo de estudos, que se realizou com oito encontros presenciais de quatro horas, objetivando
articular ações no ambiente pedagógico capazes de atenuar a passagem/transição do quinto para
o sexto ano do Ensino Fundamental proporcionando uma adaptação tranquila e uma aprendizado
de qualidade, apresentando estratégias de ação, com vistas a contribuir na minimização dos
conflitos vivenciados neste momento de mudança, bem como, identificar quais as maiores
dificuldades apresentadas neste momento de transição. Os resultados obtidos com a realização
deste trabalho indicaram a preocupação e o interesse dos professores em minimizar a
problemática, que ocorre neste momento de transição dos alunos do quinto para o sexto ano do
Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: IZANIRA GASPAR DA SILVA
Orientador: Rosangela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A transição dos alunos do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental: possibilidades e
contribuições durante a transição através de um processo de ensino e aprendizagem significativa.

Tema: Articulação entre os segmentos da gestão da escola.
Palavras-chave: Aluno, Ensino Fundamental, transição
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica em questão aborda a transição do 5º para o 6º ano do
Ensino Fundamental, como um momento de quebra na rotina escolar do aluno, que pode
ocasionar alterações comportamentais de cunho cognitivo, psicológico e emocional. Tais
alterações ocorrem pelo fato do aluno estar habituado a uma determinada dinâmica em sua vida
escolar, e quando ela é alterada neste momento de transição do 5º para o 6º ano, o mesmo se
sente perdido. A proposta de intervenção baseada nesta Unidade Didática, objetiva apresentar
estratégias de ação, visando contribuir na minimização dos conflitos vivenciados pelo aluno, neste
momento de transição.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JAKELINE GOLDONI PEREIRA
Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Violência na Rede Mundial de Computadores (RMC): Estudos e intervenções no Colégio
Estadual Eleodoro Ébano Pereira
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo/ Enfrentamento e prevenção à
violência na escola articulado à Rede de Proteção.
Palavras-chave: Imaginário, Violência, Rede Mundial de Computadores
Resumo: O presente artigo resulta do projeto de intervenção pedagógica, vinculado ao PDE Programa de Desenvolvimento Educacional, turma 2014-2015, aplicado no Colégio Estadual
Eleodoro Ébano Pereira - Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Cascavel-PR, com alunos
de 2º ano do Ensino Médio e seus respectivos responsáveis legais, abordando a temática a
violência escolar, focalizando em específico, a violência decorrente do uso da Rede Mundial de
Computadores (RMC). Abordamos as concepções de bullying e ciberbullying enquanto
manifestações de violência no espaço escolar e consequências decorrentes destas ações
nefastas e, ao final, apresentamos resultados da pesquisa qualitativa realizada com os alunos do
2º ano do Ensino Médio do período matutino do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira e
considerações finais acerca das impressões resultantes da aplicação da proposta de intervenção
pedagógica.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JAKELINE GOLDONI PEREIRA
Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Violência na Rede Mundial de Computadores (RMC): Estudos e intervenções no Colégio
Estadual Eleodoro Ébano Pereira
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo (Enfrentamento e prevenção à
violência na escola articulado à Rede de Proteção)
Palavras-chave: Violência, Cyberbullying, Rede Mundial de Computadores (RMC)
Resumo: A violência é um fenômeno inerente ao ser humano e permeia o imaginário adolescente
de diversas maneiras. De forma crescente - com a expansão das tecnologias e a facilidade de
acesso às redes sociais pela Rede Mundial de Computadores (RMC)- observa-se um aumento
significativo da incidência de cyberbullying entre estudantes. Tal situação ocorre com alunos do

Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira na cidade de Cascavel, Pr. Objetivamos, com o
presente Caderno Pedagógico, problematizar o uso do ciberespaço como ferramenta de violência.
Para tanto, propomos duas Unidades Didáticas, voltadas para alunos do 2º ano do Ensino Médio
e seus pais/responsáveis.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JANETE MARIA PACHECO DALBEM
Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: CONSELHO DE CLASSE COMO INSTÂNCIA DEMOCRÁTICA DA ESCOLA
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: gestão democrática, conselho de classe, avaliação
Resumo: Este artigo é resultado do projeto de implementação pedagógica desenvolvido no PDE
(Programa de desenvolvimento educacional), pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná,
com a participação de professores representantes de turma, estudantes monitores do ensino
médio noturno, agentes educacionais II e representante da APMF (Associação de Pais, Mestres e
Funcionários) de uma instituição de ensino público do município de Pinhais. Intencionou-se com
este estudo a elaboração de um tutorial para a prática do Conselho de Classe Participativo por
meio de estudo realizado sobre a instância colegiada que tem sido marcada por uma prática de
exclusão que julga o estudante o único responsável pelo seu fracasso escolar. Teve como
pretensão promover a participação de representantes de todos os segmentos da comunidade
escolar no Conselho de Classe como participantes do processo de avaliação da escola. Para este
estudo utilizou-se de uma abordagem qualitativa e adotada como técnica de coleta de
informações a observação participante. Entre os autores que sustentaram essa pesquisa destacase, Dalben (2004). O resultado dessa pesquisa confirma a questão que originou esse trabalho, a
participação de representantes de todos os segmentos da escola contribui para a melhoria das
práticas pedagógicas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JANETE MARIA PACHECO DALBEM
Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Conselho de Classe: espaço de avaliação e participação coletiva
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Conselho de Classe Participativo, Gestão Democrática, Avaliação
Resumo: Este trabalho, discute a participação da comunidade escolar no Conselho de Classe
como participantes do processo de avaliação da escola. Ao longo dos anos, o Conselho de Classe
foi marcado por uma prática de exclusão em que o aluno era o único responsável pelo seu
fracasso escolar, cenário marcante ainda na atualidade. Intenciona-se elaborar um tutorial para a
prática do Conselho de Classe Participativo e como objetivos específicos, realizar um estudo
bibliográfico sobre o papel da instância colegiada Conselho de Classe; elaborar instrumentos de
coleta de dados que possibilitem dar voz aos pais, professores, funcionários e alunos para
subsidiar as discussões no Conselho de Classe; promover momentos de estudo e reflexão a fim
de conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da participação ativa nas reuniões do
Conselho de Classe; elaborar tutorial para subsidiar a prática pedagógica do Conselho de Classe;

promover momentos de partilha e discussão do tutorial com os profissionais da escola; aplicar o
tutorial e organizar o Conselho de classe em três etapas assim distribuídas: pré-conselho,
conselho e pós- conselho. Espera-se com esta intervenção contribuir para que o Conselho de
Classe se transforme em um mecanismo de participação da comunidade escolar na gestão da
instituição.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JANICE MARCELINO BALBINOTTI
Orientador: ANGELA MARIA SILVEIRA PORTELINHA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O CONSELHO ESCOLAR NO ESPAÇO EDUCATIVO: PARTICIPAÇÃO SIGNIFICATIVA,
ATUANTE E DEMOCRÁTICA
Tema: ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS DE GESTÃO DA ESCOLA
Palavras-chave: Democracia, Gestão Democrática, Participação
Resumo: O texto acadêmico apresenta e descreve as atividades didáticas desenvolvidas durante
os estudos no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2014. As atividades didáticas
inicialmente foram pensadas através de um projeto de ensino, logo após, aplicadas através da
prática interventiva e, neste texto descritas na qualidade de artigo. Estas atividades têm por
objetivo, proporcionar o processo formativo para os componentes da comunidade escolar com
vista que possibilite o desenvolvimento dos princípios da gestão democrática nos espaços
escolares. Para tal objetivo utilizamos a metodologia da expositiva participada, mediante a qual
foram explicitadas, no referencial teórico estudado: Luck (2006), Libâneo (2008), Paro (2005),
Gadotti (2004), Antunes (2002), dentre outros. Estratégias institucionais e democráticas
caraterísticas do conselho escolar enquanto órgão que realiza ações e toma decisões no contexto
e as põe em prática através de seus representantes de todos os segmentos: funcionários, pais,
alunos e membros da comunidade em geral. A partir do trabalho de exposição das atribuições
características do conselho escolar aos sujeitos participantes surgiu o entendimento de que a
participação da comunidade escolar não é algo natural, como um processo, ela precisa ser
estimulada, aprendida e construída pelos sujeitos e acima de tudo reconhecida sua importância.
Deste modo, o processo formativo constitui-se como meio para sensibilizar e instrumentalizar a
comunidade escolar com o conhecimento, onde estes se tornem sensíveis quanto a reconhecer a
participação tanto em ações didáticas, quanto organizacionais, ou em relação a tomada de
decisões como requisito básico para a construção da democracia.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JANICE MARCELINO BALBINOTTI
Orientador: ANGELA MARIA SILVEIRA PORTELINHA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O CONSELHO ESCOLAR COMO SEGMENTO DE PARTICIPAÇÃO SIGNIFICATIVA
PRESENTE E ATUANTE
Tema: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS DE GESTÃO DA ESCOLA
Palavras-chave: Gestão Escolar Democrática, Conselho Escolar, Participação,
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica propõe alternativas didático-pedagógicas com
vistas a construção do processo democrático nos espaços escolares, embasada no compromisso
com a gestão administrativa, financeira e pedagógica do espaço escolar, bem como com a

estruturação e atuação do Conselho Escolar em tempos de contemporaneidade. A partir desta
abordagem, buscamos discorrer junto aos componentes dos segmentos da comunidade escolar
sobre a importância do envolvimento dos mesmos no processo decisório da instituição. Com este
material, esperamos ter a possibilidade de através de estudos e reflexões sensibilizar a
comunidade escolar à compreensão da importância da participação dos mesmos no processo
decisório da instituição através do processo representativo, possível na gestão democrática.
Deste modo, a elaboração didática aqui explicitada busca meios didático-pedagógicos, para que
os integrantes do Conselho Escolar e a Comunidade escolar do Colégio Estadual Monteiro
Lobato-EFM, do município e Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos/PR, possam ter uma
base teórico-metodológica para uma participação significativa presente e atuante no contexto
escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JANICE TERESINHA WOLLMER TERENCIO
Orientador: Marcos Gehrke - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: ABANDONO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: UM PROBLEMA PARA
ALÉM DO ALUNO AUSENTE.
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo: 'Enfrentamento e Combate ao
Abandono Escolar'
Palavras-chave: : Educação, Abandono Escolar, Ensino Médio
Resumo: O Colégio Estadual Professora Hercília França do Nascimento enfrenta um problema
grave: o abandono escolar, aspecto de que trata esse trabalho. As inquietações frente ao
abandono escolar surgem no meio docente frente aos desafios que o tema nos impõe. Assim
sendo os objetivos deste estudo são os seguintes:Averiguar se as condições de aprendizagem
estão diretamente relacionadas aos problemas de abandono escolar. Estudar se questões de
ordem social, econômica e familiar favorecem a existência do abandono escolar. Analisar a
relação existente entre o contexto social-político-econômico do educando, da escola e do
professor e suas implicações para o abandono escolar. Debater se os processos didáticos
metodológicos e curriculares utilizados pelos educadores corroboram para a existência dos
elevados índices de abandono do estabelecimento. Determinar de que forma as Políticas Públicas
contribuem para a existência do Abandono Escolar através de estudos da história e da filosofia da
educação. Para discutir este tema no âmbito escolar optamos por desenvolver atividades com
professores e alunos, através de cursos de capacitação e palestras. Ao final da produção didático
pedagógica concluímos que toda causa tem um efeito, neste caso a ausência do aluno não passa
de um efeito cuja causa é resultado da má qualidade da educação básica paranaense. Os índices
estatísticos do IDEB e os resultados do ENEM mostram um sistema doente. O abandono escolar
não passa de um efeito cuja causa está na má qualidade do ensino público.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JANICE TERESINHA WOLLMER TERENCIO
Orientador: Marcos Gehrke - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE AO ABANDONO
ESCOLAR.

Tema: : Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo: 'Enfrentamento e Combate ao
Abandono Escolar'
Palavras-chave: Abandono Escolar , professores, alunos, Ensino Médio
Resumo: Esta produção didática justifica-se em função dos atuais índices de abandono escolar
no Ensino Médio Noturno. Nosso trabalho terá como foco principal professores e alunos do Col.
Est. Profª Hercília de Mangueirinha- PR, tendo em vista as estatísticas que demonstram a
necessidade de estudar o tema para propor ações de combate ao abandono escolar. De acordo
com nossa proposta iremos, num primeiro momento, discutir o problema com os professores e
propor a elaboração de um plano de ação e num segundo momento estaremos desenvolvendo
atividades pedagógicas em conjunto com os alunos ao mesmo tempo que estes professores
executam este plano de ação.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JANINE DO ROCIO FERREIRA CASTAGNOLI
Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO ESCOLAR: INDISCIPLINA X RESGATE
DE VALORES
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Aprendizagem, Disciplina escolar, Contexto escolar,
Resumo: Este artigo discute as relações interpessoais de professor-aluno no dia a dia escolar. O
intuito da pesquisa é focalizar a comunicação como um processo interpessoal, que leva em conta
o resgate dos valores como o respeito, a solidariedade e muitos outros esquecidos muitas vezes
ao longo da vida. Num grupo familiar ou escolar a falta da comunicação e de respeito impede as
relações simultaneamente significativas. É a partir dos limites colocados na hora certa, mesmo em
relações às pequenas coisas, que o estudante vai começando a aprender que deve respeitar o
espaço do outro. Na escola é possível dar passos importantes na aprendizagem da democracia e
do convívio, tentando construir uma comunidade educacional harmônica e prazerosa, onde
ofuscamos o entrelaçamento da afetividade numa comunicação de fácil compreensão onde dar-se
facilmente os processos de ensinar, aprender, sentir, criar e descobrir. Os principais autores que
fundamentam este trabalho são: Aquino (1996), Pretty & Pretty (2009), Lück (1983), Freire (1996)
e Vigotsky (1993). A pesquisa foi realizada no Colégio 1º Centenário, localizado no centro de
Campo Largo, o tema teve como origem as experiências vividas na escola. Assim cabe a toda a
comunidade escolar buscar soluções alternativas para amenizar os problemas da indisciplina. Os
resultados esperados desta pesquisa visam contribuir para a melhoria das relações interpessoais
ocorridas no ambiente escolar, provocando saudáveis modificações no comportamento dos
alunos, tornando a escola um ambiente prazeroso e harmônico, diminuindo a indisciplina e
consequentemente, melhorando a convivência democrática e elevando o desempenho escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JANINE DO ROCIO FERREIRA CASTAGNOLI
Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Relações interpessoais no contexto escolar: Indisciplina X Resgate de Valores
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo

Palavras-chave: Relação professor-aluno, Comunicação, Valores
Resumo: Esta produção didática discute as relações interpessoais de professor-aluno no
cotidiano escolar. O intuito da pesquisa é focalizar a comunicação como um processo
interpessoal, que leva em conta o resgate dos valores como o respeito, a solidariedade e muitos
outros esquecidos muitas vezes ao longo da vida. Num grupo familiar ou escolar a falta da
comunicação e de respeito impede as relações simultaneamente significativas. É a partir dos
limites colocados na hora certa, mesmo em relações às pequenas coisas, que o estudante vai
começando a aprender que necessita respeitar o espaço do outro. O tema tem como origem as
experiências vividas na escola. Assim cabe a toda a comunidade escolar buscar soluções
alternativas para amenizar os problemas da indisciplina.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOANA SILVANA ROBERTO
Orientador: Antonia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: A importância do trabalho pedagógico na articulação do trabalho do professor no combate
a violência escolar.
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Trabalho pedagógico, Violência escolar, Trabalho articulado, Participação dos
professores,
Resumo: O presente artigo com o título: "A importância do trabalho pedagógico articulado com o
do professor no combate à violência escolar" faz parte das atividades do Programa de
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná. Sua função é socializar e relatar o percurso
e o resultado das atividades realizadas nesse Programa, discutindo as contribuições dos autores
consultados e as práticas desenvolvidas no decorrer do processo, apresentando reflexões
concernentes ao combate à violência na escola, que tantos males têm trazido a esta instituição. A
justificativa deste é apontar os caminhos que podem conduzir para desenvolver a capacidade de
liderança e competência do gestor e equipe escolar, na construção da escola de qualidade, sendo
importante o desenvolvimento de um trabalho pedagógico articulado com o do professor, para ter
êxito neste combate. A ação desenvolvida contou com a participação de vários segmentos da
escola, entre eles, direção, pedagogos, professores e funcionários do Colégio Estadual 29 de
Novembro de Araruna. Objetivou-se assim analisar o papel do pedagogo na articulação da prática
pedagógica no enfrentamento à violência nas escolas, Adotou-se para conseguir subsídios
teóricos e metodológicos, a pesquisa bibliográfica qualitativa. Com este trabalho acredita-se que
realmente se pode construir ambiente escolar mais tranquilo, menos violento.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOANA SILVANA ROBERTO
Orientador: Antonia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A importância do trabalho Pedagógico articulado com o trabalho do professor no combate
à violência Escolar.
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Curríulo

Palavras-chave: Trabalho pedagógico, Proposta de Intervenção, Educador, Combate à violência
Resumo: O presente Caderno Pedagógico é um material constituído por várias unidades com
abordagem centrada no tema "A importância do trabalho pedagógico articulado com o do
professor no combate à violência Escolar". Destaca o tipo de gestão entendida como democrática
e participativa, que contribui para a formação humana dos estudantes, dando orientação aos
alunos e combatendo a violência na escola que tantos males têm trazido ao âmbito escolar,
norteando os caminhos que conduzem para desenvolver a capacidade de liderança e
competência do gestor e equipe pedagógica, na construção da escola de qualidade, sendo
importante o trabalho pedagógico articulado com o do professor, no combate à violência escolar.
Este caderno pedagógico será um material didático que se configura como um instrumento para a
prática da proposta de Intervenção na Escola, que é uma das etapas do PDE. Ele busca
proporcionar ao coletivo escolar conhecimentos sobre "O trabalho pedagógico articulado com o
realizado pelo professor no combate à violência Escolar".

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOCELEI BROTI RISSATO
Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O Currículo Escolar e sua Possível Contribuição para uma Educação Crítica
Tema: Pedagogia
Palavras-chave: Currículo, Formação Crítica, Escola Pública
Resumo: Este artigo registra a experiência vivenciada durante o Programa de Desenvolvimento
Edu-cacional-PDE, turma 2014/2015, quando se trabalhou um projeto que, entre outras ações,
teorizou a importância do currículo como ferra-menta importante para auxiliar as diferentes
práticas pedagógicas e de como a comunidade escolar pode contribuir para a sua construção. As
atividades objetivaram proporcionar aos par-ticipantes por meio do diálogo e da reflexão, a
tomada de consciência sobre a importância do currículo como um dos elementos centrais da
escola enquanto instrumento possível para auxi-liar as práticas pedagógicas. Para tanto, foram
empregadas atividades de leituras, análises de documentários, debates, trocas de experiências,
palestras e filmes. Os resultados superaram as expectativas quanto ao envolvimento e a participação de todos, professores municipais, pro-fessores estaduais, agentes I e agentes II.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOCELEI BROTI RISSATO
Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O currículo escolar e sua possível contribuição para uma educação crítica
Tema: Currículo na Organização do Trabalho Pedagógico e o Papel do Pedagogo na Escola
Palavras-chave: Currículo, Formação Crítica, Escola Pública
Resumo: As atividades propostas nesta produção didático-pedagógica, que se constituem em
uma unidade didática, será implementada na Escola Estadual Guimarães Rosa. As atividades
objetivam proporcionar aos participantes a teorização e a reflexão sobre a importância do
currículo como um dos elementos centrais da escola enquanto instrumento possível para auxiliar
as práticas pedagógicas. Para tanto, estão organizadas atividades compostas de leituras, análise
de documentários, palestras e filmes. Assim, espera-se que essa unidade didática possa

oportunizar a discussão permanente acerca do currículo na busca constante do aprimoramento de
todas as atividades escolares e, por sua vez, na formação de um estudante crítico.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOCEMARA CONTE
Orientador: ROSELI VIOLA RODRIGUES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Síndrome de Burnout: o adoecer em sala de aula
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Burnout, Educador, Desistência, Qualidade de vida
Resumo: O cotidiano escolar muitas vezes favorece situações que provocam desgaste físico,
emocional e psicológico. Nesse sentido, algumas inquietações me motivaram a aprofundar um
pouco mais os estudos acerca desse contexto escolar, permeado por dificuldades. E dentre essas
dificuldades e desafios que se apresentam na escola está o estresse do professor, que cansado,
desmotivado, doente, muitas vezes precisa se ausentar da escola ou se permanece, em
condições inadequadas. Assim, algumas doenças e, especialmente a síndrome de Burnout,
podem ser identificadas como um mal que ataca o magistério. Burnout é a manifestação de um
sentimento de impotência, cansaço, desgosto, desistência da profissão e de tudo que a mesma
exige, manifestando-se de forma que o professor não tenha condições nem desejo de estar na
escola. Dessa forma, o objetivo do estudo é compreender como essa síndrome é caracterizada,
suas causas e consequências e o que acarreta no cotidiano do professor. A pesquisa bibliográfica
será realizada principalmente com base nos autores: Wanderley Codo e Helga H.Reinhold. A
pesquisa de campo será realizada no Colégio Estadual Tancredo Neves, com os docentes do
Ensino Fundamental e Médio, os quais responderão a um questionário on line. Serão realizados
encontros com os professores para informar, esclarecer e estabelecer medidas preventivas no
ambiente escolar, que possam interferir e melhorar a qualidade das relações que se estabelecem
nesse contexto.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOCEMARA CONTE
Orientador: ROSELI VIOLA RODRIGUES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Síndrome de Burnout: o adoecer em sala de aula
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Burnout, Educador, Desistência, Qualidade de vida
Resumo: O cotidiano escolar muitas vezes favorece situações que provocam desgaste físico,
emocional e psicológico. Nesse sentido, algumas inquietações me motivaram a aprofundar um
pouco mais os estudos acerca desse contexto escolar, permeado por dificuldades. E dentre essas
dificuldades e desafios que se apresentam na escola está o estresse do professor, que cansado,
desmotivado, doente, muitas vezes precisa se ausentar da escola ou se permanece, em
condições inadequadas. Assim, algumas doenças e, especialmente a síndrome de Burnout,
podem ser identificadas como um mal que ataca o magistério. Burnout é a manifestação de um
sentimento de impotência, cansaço, desgosto, desistência da profissão e de tudo que a mesma
exige, manifestando-se de forma que o professor não tenha condições nem desejo de estar na
escola. Dessa forma, o objetivo do estudo é compreender como essa síndrome é caracterizada,

suas causas e consequências e o que acarreta no cotidiano do professor. A pesquisa bibliográfica
será realizada principalmente com base nos autores: Wanderley Codo e Helga H.Reinhold. A
pesquisa de campo será realizada no Colégio Estadual Tancredo Neves, com os docentes do
Ensino Fundamental e Médio, os quais responderão a um questionário on line. Serão realizados
encontros com os professores para informar, esclarecer e estabelecer medidas preventivas no
ambiente escolar, que possam interferir e melhorar a qualidade das relações que se estabelecem
nesse contexto.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOCIMEY DO ROCIO FOGGEATTO
Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O CELULAR COMO RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL E SALA DE
APOIO À APRENDIZAGEM
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Tecnologia educacional, Processo ensino-aprendizagem, Recurso didático,
Resumo: Este artigo discute ações que auxiliem professores de sala de recursos multifuncional e
sala de apoio à aprendizagem, para que possam fazer uso das novas tecnologias na prática
docente e em sua formação, sobretudo pelo fato dos estudantes estarem à frente no uso de
equipamentos moveis. Intencionou-se descrever a utilização que os professores têm realizado do
celular como recurso didático, tratando-se da apresentação do sistema Android além de mostrar
sua importância. Realizou-se um levantamento de experiências bem sucedidas com o uso do
celular como recurso didático para estabelecer relação entre o uso do celular como recurso
didático e o progresso dos alunos, e foram pesquisados aplicativos para tentar sanar dúvidas e ou
melhorar a relação do professor com o estudante da sala de recurso multifuncional e sala de
apoio à aprendizagem para apoiar suas aulas e oportunizar o dinamismo. Os autores de
referência desta pesquisa são, Brito (2008), Kenski (1997 e 2003), Libâneo (1992), Winkeler
(2013) e Zabala (1998). A metodologia que sustentou essa pesquisa é de abordagem qualitativa,
tendo como procedimento a pesquisa participante. Esperou-se atingir com esse artigo, a
necessidade de melhorar o processo de ensino, visando propiciar a aprendizagem dos alunos
com recursos tecnológicos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOCIMEY DO ROCIO FOGGEATTO
Orientador: Maria Silvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O CELULAR COMO RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
PARA OS ALUNOS DA SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL E SALA DE APOIO À
APRENDIZAGEM.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Tecnologia educacional, Processo ensino-aprendizagem, Recurso didático,
Resumo: Com o intuito de discutir as ações que atendam aos anseios dos professores, para que
possam fazer uso dos recursos das novas tecnologias na prática docente e em sua formação, o
material proposto é um caderno pedagógico composto por texto e atividades para reflexão das

práticas pedagógicas. Este caderno visa auxiliar os professores da sala de recurso multifuncional
e sala de apoio à aprendizagem, diante das dificuldades encontradas na utilização do celular
como recurso didático no processo ensino e aprendizagem. Intenciona-se com esse material,
descrever a utilização que os professores têm realizado do celular como recurso didático, mostrar
a importância do celular como um recurso didático, realizar um levantamento de experiências bem
sucedidas com o uso do celular. O objetivo é desenvolver ações que auxiliem os professores na
utilização do celular como recurso didático para os alunos da sala de recurso multifuncional e sala
de apoio à aprendizagem.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOSE GILBERTO NUNES BONFIM
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Informatização da gestão pedagógica na escola: uma proposta para o diálogo.
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Conselho de classe digital, diálogo
Resumo: Este artigo traz o relato dos resultados obtidos com a introdução e o desenvolvimento
de um sistema que chamamos de "sistema de gestão de ações pedagógicas", com ênfase em um
software colaborativo de conselho de classe digital on-line, realizado no Colégio Estadual Dom
Pedro I, município de Pitanga, Pr. O trabalho envolveu vários profissionais da educação, desde
sua programação até a utilização por professores, diretores, pedagogos e agentes educacionais
da rede estadual de educação, num esforço coletivo de organizar e dinamizar uma das instâncias
de maior importância pedagógica da escola: o conselho de classe. Dessa forma, possibilitamos
que a equipe pedagógica escolar organizasse melhor o seu tempo e fazer pedagógico, invertendo
a ordem do distanciamento para uma maior aproximação do pedagogo com o coletivo escolar,
estabelecendo o tempo e o espaço necessário no sentido de se priorizar o diálogo, instrumento
indispensável no debate das questões essencialmente pedagógicas nas escolas, que
historicamente vem sendo tomado por afazeres burocráticos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOSE GILBERTO NUNES BONFIM
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Informatização da gestão pedagógica na escola: uma proposta para o diálogo.
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais.
Palavras-chave: Conselho de classe digital, diálogo,
Resumo: Este material propõe inserir nas ações do dia a dia da escola um sistema que
chamamos de "sistema de gestão das ações pedagógica", com ênfase em um software
colaborativo de conselho de classe digital on-line. Colaborativo, por se tratar de um trabalho que
envolve vários profissionais da rede estadual, desde sua programação até a utilização por
professores e pedagogos, num esforço coletivo de organizar e dinamizar uma das instâncias de
maior importância pedagógica das escolas públicas brasileiras, o conselho de classe, contribuindo
dessa forma, para que a equipe pedagógica escolar, melhor organize o seu tempo e fazer
pedagógico, invertendo a ordem do distanciamento, para a aproximação do pedagogo da sua
função e do diálogo com o coletivo escolar. Neste sentido, elaboramos este tutorial que apresenta

em seu conteúdo, os passos para que a escola possa inserí-lo, viabilizá-lo e proceder a avaliação
dos alunos utilizando o sistema aqui proposto, possibilitando estudá-lo e adaptá-lo conforme as
necessidades da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOSIANE APARECIDA DUTRA SANCHES
Orientador: Marta Lucia Croce - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A mediação do pedagogo junto ao professor no desenvolvimento da hora-atividade na
escola
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Hora-atividade, Pedagogo, Professor, Prática Pedagógica,
Resumo: O presente artigo aborda a importância da hora-atividade e da mediação do pedagogo
neste espaço-tempo, que é reservado ao professor, com vistas à melhoria da qualidade nos
processos de ensino e de aprendizagem. Para tanto, faz-se necessário compreender a horaatividade como processo de construção da prática pedagógica, com o objetivo de instrumentalizar
os profissionais da educação. Dessa forma, procurou-se identificar o trabalho do pedagogo na
escola; levantar a trajetória percorrida na construção de sua identidade profissional; traçar um
paralelo entre o papel do pedagogo na atual estrutura da SEED/PR e situar a hora-atividade a
partir do amparo legal. O estudo se fez por meio de levantamento teórico e da pesquisa de campo
com aplicação de questionário e análise de resultado, contando, ainda, com contribuições do
Grupo de Trabalho em Rede. Partindo da análise da hora-atividade como uma política
educacional, e no sentido de compreender os determinantes e as condições nas quais este
espaço-tempo garante aos professores um efetivo trabalho pedagógico, busca-se a melhoria das
ações docentes e participação dos pedagogos, com a intenção de produzir novos saberes para a
prática educativa escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOSIANE APARECIDA DUTRA SANCHES
Orientador: Marta Lucia Croce - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A mediação do pedagogo junto ao professor no desenvolvimento da hora-atividade na
escola
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Hora - atividade, Pedagogos, Professores, Coordenação,
Resumo: Pretende-se, por meio deste estudo, discutir, refletir e compreender a função social do
pedagogo, construída historicamente na organização e mediação do trabalho pedagógico. Para
tanto, questiona-se a relação deste profissional com os processos de ensino e aprendizagem, a
partir da sua contribuição especializada no tempo destinado à hora-atividade dos professores.
Constata-se que, no efetivo trabalho de coordenação pedagógica, o pedagogo deixa de atender
os professores durante a hora-atividade. Acredita-se que seja um momento especial do trabalho
docente, que comporta a possibilidade da formação continuada dos professores. Logo, torna-se
fundamental resgatar a função do pedagogo no que diz respeito à coordenação da hora-atividade,
como momento de mediação junto aos docentes. É necessário compreender a hora-atividade
como momento de espaço coletivo e individual dos professores; como espaço de reflexão sobre

os problemas que mais afetam a própria realidade; como um espaço de política educacional que
permita aos professores articular teoria e prática no planejamentoe desenvolvimento das ações

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOSIANE CRISTINA PRESTES BORGES
Orientador: Clarice Linhares - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A importância do acompanhamento do pedagogo na hora-atividade dos professores.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Hora atividade, pedagogo, professor, trabalho pedagógico,
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a discussão em torno da importância do
acompanhamento do pedagogo na hora atividade dos professores. Produzido como atividade
conclusiva do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional - após cumprir um cronograma
de atividades de Fundamentação Teórica na área de Pedagogia entre cursos, seminários, aulas,
encontros de orientação realizados na Universidade Estadual do Centro Oeste e de uma Proposta
de Implementação realizada, por meio de encontros com os professores, pedagogos, e
funcionários, no Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves, município de Goioxim. Traz à tona
momentos de reflexão sobre o papel do pedagogo no dia-a-dia da escola, evidenciando a
importância do seu acompanhamento ao trabalho docente a partir das experiências vivenciadas
também neste contexto. Considera-se que apesar do reconhecimento da importância do trabalho
realizado e da necessidade na realização de um trabalho de acompanhamento, as condições de
trabalho do pedagogo impedem a efetivação das funções a ele atribuídas.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JOSIANE CRISTINA PRESTES BORGES
Orientador: Clarice Linhares - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A importância do acompanhamento do pedagogo na hora-atividade dos professores.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Hora-atividade, pedagogo, professor, trabalho pedagógico
Resumo: Entre as várias funções que são atribuídas ao pedagogo, está o acompanhamento ao
trabalho do professor, não no sentido de supervisionar, mas no sentido de assessorar, auxiliar,
contribuindo assim para uma melhoria em todo o processo de ensino e aprendizagem,
acreditando que este acompanhamento mais direto junto ao professor possa melhorar sua prática
em sala de aula. Apesar da importância deste acompanhamento, vivencia-se outra situação, pois
os pedagogos acabam deixando em segundo plano este atendimento aos professores, devido a
tantas outras demandas que surgem no dia-a-dia escolar. O estudo irá contribuir para a
valorização dos pedagogos no espaço escolar e para uma melhor organização do trabalho
pedagógico na medida em que irá refletir sobre a realidade e estabelecer relações entre a teoria e
a prática. Discutindo como os pedagogos podem auxiliar os professores durante suas horasatividades, no sentido de mediar à prática docente. Para tanto, será ofertado um curso de
capacitação aos pedagogos e professores do Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves, de
Goioxim, Paraná, local eleito para a realização de nossa intervenção pedagógica. Espera-se ao
final do estudo e da intervenção, contribuição, valorização, junção entre a teoria e prática e
organização do trabalho didático-pedagógico dos pedagogos e professores no espaço escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JULIANA MENEGAT
Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A POSSÍVEL CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA, EM CONJUNTO COM A FAMÍLIA, NA
MEDIAÇÃO DO USO DA INTERNET POR PARTE DO JOVEM ESTUDANTE
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: internet, escola pública, família,
Resumo: A crescente integração da criança e do adolescente às tecnologias de informação e
comunicação e a apropriação do conhecimento por meio do uso da Internet, tem oferecido
oportunidades de aprendizagem e crescimento, já que a rede virtual reúne grande parcela do
conhecimento humano, com acesso, em nosso País, mais livre e democrático. Contudo, também
oferece situações de riscos que podem resultar em experiências negativas ou se converter em
uma consequência danosa para o usuário, em especial, os de menor experiência tanto no uso
dessa tecnologia, como na experiência de vida. Este artigo registra reflexões do trabalho realizado
em um colégio da rede pública estadual de ensino do município de Toledo, Região Oeste do
Estado do Paraná, durante o período de trabalho no Programa de Desenvolvimento Educacional PDE, Turma 2014/2015, onde se mapeou um recorte da utilização da tecnologia, em especial a da
internet, com critérios de segurança. Oportunizou-se a membros dessa comunidade escolar,
durante esse trabalho de intervenção, discussões sobre como desenvolver junto aos alunos da
escola pública e seus responsáveis, atividades que propiciem refletir sobre o uso responsável e
seguro da internet.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JULIANA MENEGAT
Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Possível contribuição da escola, em conjunto com a família, na mediação do uso da
internet por parte do jovem estudante
Tema: Pedagogia e Tecnologias
Palavras-chave: Internet, perigos na internet, escola pública, família,
Resumo: As novas tecnologias ampliam nossas possibilidades na vida pessoal, profissional,
oferecem oportunidades de comunicação com novas pessoas, aprendizagem, diversão, porém,
observa-se também que tradicionais conflitos de ordem social, como a calúnia, difamação,
excitação à violência, bullying, e os mais diversos crimes, tem sido empregados via internet. É
possível prever e, infelizmente, até constatar, que muitos jovens em idade escolar, estão
cometendo algumas dessas infrações e que também são, na maioria das vezes, alvo fácil uma
vez que desconhecem os riscos de quem navega na internet. A partir das oportunidades e riscos
que a internet pode nos oferecer, essa proposta de trabalho, vinculada a um projeto de pesquisa e
intervenção escolar, visa discutir o uso responsável da internet em uma ação conjunta entre
escola e família, objetivando que todos possam melhor compreender e utilizar essa poderosa
ferramenta de comunicação da atualidade minimizando os riscos advindos de sua utilização. Para
tanto, montou-se essa Unidade Didática.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JULIANI SUEKE DE OLIVEIRA
Orientador: Vanessa Elisabete Raue Rodrigues - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Bullying: algumas contribuições para o enfrentamento desse fenômeno no 7o Ano do
Ensino Fundamental.
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO
Palavras-chave: Bullying, Violência, Respeito, Tolerância, Enfrentamento,
Resumo: Na escola, constantemente nos deparamos com notícias de violência motivadas por
estereótipos e classificadas como Bullying. O bom relacionamento interpessoal é fundamental
para o sucesso pedagógico e reflexões que visem à promoção e difusão de valores como
solidariedade, respeito, honestidade, responsabilidade, tolerância, fraternidade. Este artigo
pretende ressaltar a importância do estudo sobre o fenômeno Bullying, algumas contribuições
para seu enfrentamento e suas implicações no cotidiano escolar. Desta forma, o objetivo é o
entendimento das características próprias do Bullying, compreendendo os fatores que determinam
suas causas, formas de manifestação e consequências no processo de socialização e de
estruturação de sua individualidade. As atividades propostas como intervenção buscam construir
estratégias de enfrentamento na escola por meio de estudos coletivos com alunos do 7° ano do
Ensino Fundamental, pais, professores e funcionários. Para desenvolver as atividades foram
propostas orientações, reflexões, vídeos, dinâmicas, estudos proporcionando o entendimento
sobre o tema, suas causas e consequências, autodesenvolvimento, melhorando suas relações,
diálogo e capacidade de resolver conflitos com os colegas e professores, respeitar e valorizar as
diferenças, agir conscientemente e que o aluno se sinta parte do processo. Foi produzida uma
cartilha informativa para disseminar aos demais estudantes informações e orientações prevenindo
a ocorrência deste.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JULIANI SUEKE DE OLIVEIRA
Orientador: Vanessa Elisabete Raue Rodrigues - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Bullying: algumas contribuições para o enfrentamento desse fenômeno no 7o Ano do
Ensino Fundamental.
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO
Palavras-chave: Bullyng,respeito, violência,
Resumo: Na escola, constantemente nos deparamos com notícias de violência motivadas por
estereótipos e classificadas como Bullying. Desta forma, a Unidade Didática apresentada tem
como objetivo o entendimento das características próprias do Bullying, compreendendo os fatores
que determinam suas causas, formas de manifestação e consequências no processo de
socialização e de estruturação de sua individualidade. As atividades propostas como intervenção
buscam construir estratégias de enfrentamento ao Bullying na escola por meio de estudos
coletivos com alunos do 7° ano do Ensino Fundamental, pais, professores e funcionários. Além
disso, também será produzida uma cartilha informativa que será disseminada aos demais
estudantes com o objetivo de informar e prevenir a ocorrência deste. Objetiva-se, neste sentido, a
consequente melhoria do aprendizado, do ambiente escolar e das relações interpessoais.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JUREMA APARECIDA GONCALVES
Orientador: ISABEL CRISTINA NEVES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Concepções Pedagógicas da Educação Brasileira e a Concepção do Projeto Político
Pedagógico do Colégio Estadual Professores Edvaldo e Maria Janete Carneiro - Ensino Médio
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Concepções, Método, Avaliação, Ensino, Aprendizagem
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a discussão sobre a importância do
conhecimento das concepções pedagógicas da educação brasileira e a concepção da Diretriz
curricular do estado do Paraná para confrontar com a concepção do Projeto Político Pedagógico
do Colégio Estadual Professores Edvaldo e Maria Janete Carneiro - Ensino Médio, município de
Turvo, produzido como atividade conclusiva do PDE - Programa de Desenvolvimento
Educacional. A proposta culminou em um curso de extensão com oito encontros onde se utilizou
do caderno pedagógico com cinco unidades didáticas que propôs atividades com questões
norteadoras partindo da leitura de textos, reportagens, vídeos disponíveis através de links ou
dowloads e duas palestras ministrada por professor da Universidade Estadual do Centro Oeste UNICENTRO. Levou os participantes a uma reflexão sobre como as teorias da educação
interferem e/ou direcionam a prática pedagógica. Foi importante buscar processos de formação
que promovam a articulação entre as proposições teóricas e a prática escolar através de uma
abordagem dialética.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: JUREMA APARECIDA GONCALVES
Orientador: ISABEL CRISTINA NEVES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Concepções Pedagógicas da Educação Brasileira e a Concepção do Projeto Político
Pedagógico do Colégio Estadual Professores Edvaldo e Maria Janete Carneiro - Ensino Médio
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Concepções, Método, Avaliação, Ensino, Aprendizagem,
Resumo: O presente trabalho de estudo e pesquisa objetiva analisar as diferentes concepções
pedagógicas e a concepção que embasa as Diretrizes Curriculares Estaduais para confrontar com
a concepção pedagógica que fundamenta o Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual
Professores Edvaldo e Maria Janete Carneiro - Ensino Médio, com vistas a uma melhor
organização do trabalho pedagógico em sala de aula. Por falta de conhecimento aprofundado
sobre as concepções pedagógicas que pautaram os diversos períodos históricos da educação
brasileira, não se tem clareza quanto àquela que fundamenta o Projeto Político Pedagógico que é
o norte das ações na escola. Isso faz com que os professores fiquem inseguros e passem a
apoiar sua prática no livro didático com pouca metodologia de ensino adequada ao processo
avaliativo, que possa responder melhor aos objetivos que pretendem alcançar. O conhecimento e
a incorporação dessas tendências tornam a prática docente realmente significativa porque
respondem questões que estruturam todo o processo de ensino como: o que, para que, para
quem, por que e como ensinar. A reflexão sobre estas questões contribuirão para a construção de
uma escola mais democrática e de melhor qualidade. A metodologia utilizada será curso de
extensão universitária onde se fará estudo para o aprofundamento teórico metodológico com
certificação de 32 horas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: KARLA CRISTINA MARION DE SOUZA
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Evasão Escolar na Educação de Jovens e Adultos: um estudo sobre a realidade do
CEEBJA Santa Helena PR
Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e currículo: enfrentamento e combate ao
abandono escolar.
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, Evasão, Vínculo afetivo
Resumo: Este artigo faz uma reflexão sobre as atividades pedagógicas realizadas no CEEBJA de
Santa Helena - PR para combater a evasão escolar do ensino noturno. Nas atividades com os
professores e agentes educacionais, realizou-se momentos de discussão e reflexão sobre a
importância dos estudos, do relacionamento e do vínculo afetivo, com apoio na teoria das
necessidades de Maslow, a partir de textos e vídeos selecionados. As atividades nos mostraram
que é preciso fortalecer o vínculo afetivo entre alunos, professores e familiares, e mesmo com a
comunidade, se o desejo for minimizar os números de evasões nesta modalidade educacional.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: KARLA CRISTINA MARION DE SOUZA
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Evasão Escolar na Educação de Jovens e Adultos: um estudo sobre a realidade do
CEEBJA Santa Helena - PR
Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e Currículo. Enfrentamento e combate ao
abandono escolar.
Palavras-chave: Evasão, EJA, vínculo afetivo, parcerias,
Resumo: A evasão escolar do ensino noturno na EJA é uma questão bastante séria e presente
na rotina da escola. Para combatê-la, busca-se construir diversas ações. Neste Caderno
Pedagógico apresentam-se atividades que possam ser aplicadas na sede do CEEBJA de Santa
Helena, PR, através de dinâmicas e estratégias que possam ser utilizadas pela direção e demais
membros da equipe e comunidade escolar. Analisa-se qual a importância do vínculo afetivo e das
parcerias na efetivação e no combate a evasão. Para tal, são planejados momentos de discussão
e reflexão pelos professores, agentes educacionais, pais, alunos e comunidade. As atividades
discutem a importância do estudo na vida, na sociedade, no trabalho e na família, incentivando os
alunos a participarem da vida escolar e concluírem seus estudos, estando assim preparados para
outras oportunidades que possam surgir.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: KATIANE GIACOMELLI MACHADO
Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NA ESCOLA: REFLEXÕES E AÇÕES

FRENTE AOS DESAFIOS
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: violência, escola, alunos,
Resumo: Este artigo apresenta a experiência da implementação do projeto de intervenção
pedagógica: "Enfrentamento e prevenção à violência na escola: desafios e perspectivas, realizado
durante o PDE- Programa de Desenvolvimento Educacional, turma 2014-2015, no Colégio
Estadual Itagiba Fortunato- Ensino Fundamental e Médio, no município de Cascavel-PR, com
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A partir das necessidades encontradas pela
comunidade escolar, observou-se a necessidade de promover reflexões a cerca da violência no
cotidiano escolar, interpretando o fenômeno de forma crítica e propondo ações de enfrentamento.
A proposta foi identificar e compreender as motivações dos sujeitos envolvidos com episódios de
violência e propor ações para enfrentar o problema a partir do fato em si, de forma
contextualizada, entendendo os diversos conceitos e características da violência. Foram utilizados
recursos como filmes, músicas, vídeos de entrevistas e também leituras de alguns teóricos que
abordam o tema pelo viés sociológico, propiciando subsídio teórico para interpretar o fenômeno.
Este trabalho possibilitou a reflexão e o posicionamento dos participantes frente às situações de
violência encontradas na escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: KATIANE GIACOMELLI MACHADO
Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NA ESCOLA: DESAFIOS E
PERSPECTIVAS
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Educação-violência-escola-alunos
Resumo: A violência está inserida nas diferentes esferas sociais e tem se configurado como um
dos grandes desafios contemporâneos da educação. Pretendendo promover a discussão,
almejando interpretar este fenômeno social de maneira crítica, tendo a capacidade não só de
identificar o problema como de propor ações de enfrentamento para minorá-lo. Objetivamos no
desenvolvimento do trabalho, compreender historicamente a violência e também, diferenciá-la da
indisciplina. Além disso, identificar e compreender as motivações dos sujeitos envolvidos com
episódios de violência e as ações realizadas pela escola para enfrentar este problema no
ambiente escolar. Entender o fenômeno a partir das situações, do fato em si, quem são as
vítimas, quais os agressores, os motivos que levam às ações violentas, o que pensam os
espectadores destas cenas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: KENIA FRANCIELY FERRAZ
Orientador: Elenice Parise Foltran - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Adolescentes X Hábitos de estudos
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: adolescentes, hábitos de estudos, tecnologias
Resumo: A atual e acelerada renovação dos meios tecnológicos nas mais diversas áreas

influencia, de modo considerável as mudanças que ocorrem na sociedade. A abertura dessas
novas tecnologias da informação e comunicação contribui para as transformações sociais e
desencadeia uma série de mudanças na construção do conhecimento. A escola, bem como os
outros lugares não pode ficar aquém dessas transformações. O presente projeto de intervenção
que tem como título: A contribuição das TICs para a criação de hábitos de estudos dos alunos adolescentes, será desenvolvido com alunos do 1° ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 31
de Março, Ensino Fundamental e Médio, no município de Ponta Grossa, no segundo semestre de
2015. Este estudo tem como objetivo de propor aos alunos - adolescentes a utilização da internet
para a criação de hábitos de estudo. O interesse surgiu a partir da necessidade de pesquisar o
uso da internet pelos alunos- adolescentes e como esse uso está influenciando em seus hábitos
de estudos e ainda e o tempo destinado cotidianamente ao uso das tecnologias da comunicação
e informação (TICs) pelos mesmos. Espera-se que os alunos possam usufruir dos recursos da
internet e seus estudos uma vez que passam grande parte de seu tempo conectados à internet
seja pelos computadores ou por seus celulares.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: KENIA FRANCIELY FERRAZ
Orientador: Elenice Parise Foltran - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Hábitos de estudos X Adolescentes
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: tecnologias, hábitos de estudo, adolescentes,
Resumo: O presente material didático-pedagógico foi elaborado no formato de Unidade Didática,
e será desenvolvido com alunos do 2° ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 31 de Março,
Ensino Fundamental e Médio, no município de Ponta Grossa, no primeiro semestre de 2015, com
o tema "Hábitos de estudos x Adolescentes". Essa produção tem como objetivo propor aos
alunos-adolescentes a utilização da internet para criação de hábitos de estudo. Espera-se que
seja possível auxiliar os alunos a criarem hábitos de estudos com o uso das tecnologias. Para
isso serão propostas 8 oficinas pedagógicas com os seguintes temas: Vamos nos conhecer um
pouco mais? Perigos da internet.(Re) Conhecendo a biblioteca da nossa escola. Como avaliar
sites de pesquisa. Noções de normatização de documentos. Hábitos de estudo - parte 1 e parte
2 , encerrando com a socialização das experiências relacionadas ao longo dos encontros .As
atividades propostas procuram oportunizar as discussões em grupo, permitindo que haja uma
melhor compreensão da situação-problema estudada.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LEILA APARECIDA MARTIN
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Avaliação Pedagógica: um dos principais caminhos para a superação das dificuldades no
processo Ensino e Aprendizagem.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação.
Palavras-chave: Avaliação, Dificuldades de Aprendizagem, Instrumentos Avaliativos,Avaliação,
Dificuldades de Ap
Resumo: O projeto "Avaliação Pedagógica: um dos principais caminhos para a superação das

dificuldades no processo Ensino e Aprendizagem" realizado junto ao Programa de
Desenvolvimento Educacional, teve como objetivo principal analisar o papel da Avaliação no
Contexto Escolar e buscar alternativas de instrumentos e critérios avaliativos que subsidiem e
contribuam para o ensino e a aprendizagem. Visando assim, responder algumas das inquietações
dos alunos, professores, pedagogos e pais em relação à melhoria da qualidade de ensino. O
público alvo para realização da implementação do projeto foram os professores do ensino regular
e da sala de recursos multifuncional - Tipo I - e equipe pedagógica, pois estão ligados diretamente
ao planejamento dos critérios e instrumentos de avaliação que serão utilizados para aferir a
aprendizagem dos educandos. O estudo está embasado na perspectiva teórica da Pedagogia
Histórico-Crítica e propôs uma análise sobre a possibilidade de preparar diferentes instrumentos e
estabelecer critérios claros e objetivos que possam avaliar adequadamente os discentes, e
reconhecer os recursos alternativos para a identificação das necessidades educacionais especiais
dos educandos com dificuldades de aprendizagem, matriculados no ensino regular da rede
pública de ensino, bem como, os encaminhamentos e as intervenções pedagógicas necessárias
para a superação das dificuldades e construção do conhecimento. Desta forma, propusemos
estudos e pesquisas sobre formas ou critério diferenciados de avaliação pedagógica,
encaminhamentos e atendimentos dos alunos com necessidades educacionais especiais,
subsidiando e auxiliando os pedagogos e professores quanto ao desenvolvimento de suas
atividades ou práxis pedagógicas do ensino regular e da Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I,
quanto aos critérios

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LEILA APARECIDA MARTIN
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Avaliação Pedagógica: um dos principais caminhos para a superação das dificuldades no
processo Ensino e Aprendizagem.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação.
Palavras-chave: Avaliação, Dificuldades de Aprendizagem, Instrumentos Avaliativos,
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica, que está embasada na perspectiva teórica
da Pedagogia Histórico-Crítica, busca primordialmente analisar junto aos professores do ensino
Regular e da Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, refletir sobre como a construção de
estratégias avaliativas, possam contribuir efetivamente como ponto de partida para a escolha de
conteúdos e metodologias para organização de sequências didáticas, proporcionando para um
processo de discussão, que a princípio parece desgastado, fazendo parte da prática diária do
professor, num contínuo processo de avaliação coletiva e reflexiva, por parte de toda comunidade
escolar, e principalmente dos professores no seu trabalho educativo escolar, almejando sempre a
melhoria da qualidade da educação. Desta forma objetiva-se propor estudos e pesquisas sobre
formas ou critério diferenciados de avaliação pedagógica, encaminhamentos e atendimentos dos
alunos com necessidades educacionais especiais, subsidiando e auxiliando os pedagogos e
professores quanto ao desenvolvimento de suas atividades ou práxis pedagógicas do ensino
regular e da Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, quanto aos critérios e usos de instrumentos
avaliativos para a ingresso do aluno na Sala de Recursos. Como proposta de implementação na
escola, essa unidade didática, está distribuída em 8 encontros de 4 horas e 32 horas de
atividades complementares, totalizando 64 horas. O projeto será realizado através grupo de
estudos, palestras; oficina tecnológica; multimídia; depoimentos e troca de experiências.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LEILA CRISTIANE MICHELIN MANICA
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Diversidade de gênero sexual na escola e Preconceito: como atuar neste contexto?
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Diversidade, Escola, Preconceito, Sexualidade,
Resumo: O artigo apresenta em síntese uma aplicação de Produção Didático - Pedagógica
desenvolvido com alunos do nono ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Jardim Porto
Alegre - Ensino Fundamental, Médio e Profissional, bem como algumas considerações gerais
acerca do trabalho desenvolvido no período vigente do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE). Deste modo, buscou-se a construção de novos olhares sobre as relações de
gênero e diversidade sexual nas escolas, partindo para a reflexão sobre questões que permeiam
tal temática. Para tanto, as atividades propostas foram divididas em momentos, levantamento
bibliográfico, leituras, análise de documentos, jogos e filmes. Espera-se desta forma e a partir
desta produção minimizar os atos discriminatórios verificados no interior da escola. Por fim,
apresentar análises acerca dos resultados e apreciações pertinentes ao processo do PDE, assim
como sua implantação.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LEILA CRISTIANE MICHELIN MANICA
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Diversidade de gênero sexual na escola e Preconceito: como atuar neste contexto?
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Preconceito, Diversidade, Escola, Sexualidade,
Resumo: O enfoque sobre as relações de gêneros e diversidade sexual constitui-se numa
alternativa de intervenção pedagógica altamente relevante abordando questões como
preconceito, falta de sensibilidade e de conhecimento por parte dos alunos e da comunidade
escolar. Esta unidade busca a construção de novos olhares sobre essas ralações, refletindo sobre
as questões que permeiam está temática. Para tanto, as atividades propostas estarão divididas
em momentos de pesquisas, leituras, análise de documentos, jogos, filmes, entre outros
pertinentes ao tema. Espera-se com esta produção cumprir os objetivos esperados para a mesma
na tentativa de minimizar os atos discriminatórios verificados no interior da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LEILA RONSANI
Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O Papel do Professor e sua Interação com as Novas Tecnologias
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Tecnologias, professor, educação

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados da implementação do
projeto de intervenção pedagógica na escola sobre o uso das tecnologias na educação e o papel
do professor, visando propiciar abordagens teóricas, práticas e metodológicas diferenciadas para
a utilização de recursos midiáticos, buscando alternativas que auxiliem e complementem a prática
docente. Este material foi compartilhado com os professores participantes do Grupo de Trabalho
em Rede - GTR, enriquecendo o debate quanto esta temática que está cada vez mais presente
no cotidiano das escolas, o qual será apresentado aqui o relato de seu desenvolvimento. Traz,
também, uma fundamentação teórica que parte da seguinte problemática: Como as mídias podem
auxiliar professores e alunos no processo de ensinar e aprender? A perspectiva é a da defesa do
professor enquanto mestre que tem domínio teórico-prático sobre seu ofício que utiliza as mídias
para o ensino do conhecimento sistematizado. O texto está dividido em quatro partes, sendo elas:
I. A relação entre educação e tecnologia e o papel do professor; II. A evolução das tecnologias e
sua influência no campo da educação; III. Relato do Grupo de Trabalho em Rede - GTR; IV.
Relato da Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LEILA RONSANI
Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Papel do Professor e sua Interação com as Novas Tecnologias
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Tecnologia, educação, professor, prática pedagógica
Resumo: Diante de toda a inovação tecnológica que temos a nosso dispor atualmente, o
presente trabalho pretende discutir qual é o papel do professor neste cenário, bem como a
apresentação de alguns recursos práticos que podem ser utilizados pelos docentes no
desenvolvimento de suas aulas, como, por exemplo, o Portal Dia a Dia Educação, mecanismos de
busca e refinamento de pesquisa na Internet e a Webquest. Pretende-se mostrar, também, a
insubstituibilidade do professor enquanto mestre que tem o domínio teórico-prático de seu ofício,
frente ao processo educativo. As tecnologias precisam ser vistas como recursos, ou seja, como
meios, e não como fins em si mesmas. Para isso, faz-se necessário uma formação continuada de
professores, capaz de oferecer embasamento teórico e prático para que tal objetivo seja
alcançado.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LELIANE APARECIDA ARRUDA
Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO JUNTO AOS PROFESSORES DOS ALUNOS COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Pedagogo, professor, inclusão, dificuldade, aprendizagem
Resumo: Considerando a função do pedagogo e a urgência em atender as especificidades da
escola faz-se necessário refletir sobre a sua ação na escola e especificamente junto aos
professores que atuam com alunos com necessidades educacionais especiais, embasando sua
prática em teorias que buscam a compreensão das características de aprendizagem desses

alunos. Nessa perspectiva o trabalho apresenta fundamentação teórica sobre o papel do
pedagogo na escola no que se refere ao acompanhamento aos professores que trabalham com
alunos com necessidades educacionais especiais, no intuito de subsidiá-los quanto ao
conhecimento teórico. Para tanto oferece-se durante a implementação da Produção Didático
Pedagógica uma proposta de grupo de estudo com 8 encontros com conteúdos sistematizados
que abordam o papel do pedagogo, as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, a
legislação que regulamenta o trabalho com esses alunos, as características e particularidades
educacionais de cada deficiência, adaptação curricular, as possíveis metodologias e avaliações
diversificadas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LELIANE APARECIDA ARRUDA
Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO JUNTO AOS PROFESSORES DOS ALUNOS COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Pedagogo, Professores, Inclusão, Dificuldade, Aprendizagem,
Resumo: Considerando a função do pedagogo e a urgência em atender as especificidades da
escola faz-se necessário refletir sobre a sua ação junto aos professores que atuam com alunos
com necessidades educacionais especiais, embasando sua prática em teorias que buscam a
compreensão das características de aprendizagem desses alunos. Nessa perspectiva o trabalho
apresenta questões e fundamentação teórica sobre o papel do pedagogo na escola no que se
refere ao acompanhamento aos professores que trabalham com alunos com necessidades
educacionais especiais no 6º Ano, no intuito de subsidiá-los quanto ao conhecimento teórico. Para
tanto oferece uma proposta de grupo de estudo com 9 encontros com conteúdos sistematizados
que abordam o papel do pedagogo, as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, a
legislação que regulamenta o trabalho com esses alunos, as características e particularidades
educacionais de cada deficiência, adaptação curricular e possíveis metodologias e avaliações
diversificadas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LUCELIA SALES DE OLIVEIRA
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: DIVERGÊNCIAS E FRAGILIDADES PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DA
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR - PROEMI NO ENSINO
MÉDIO NOTURNO PARANAENSE
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Programa Ensino Médio Inovador, Ensino Médio noturno, Políticas
Educacionais, Construtivismo, Pedagogia Histórico-Crítica
Resumo: O presente artigo tem a finalidade de analisar os avanços e retrocessos no Ensino
Médio, a partir de um estudo sobre as Políticas Educacionais atuais para este nível de ensino. Os
dados utilizados para esta análise são especificamente referentes ao processo de implementação
do Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI no contexto do Ensino Médio noturno no Estado do

Paraná. No decorrer deste estudo, serão analisadas as contribuições dos professores que atuam
no Ensino Médio noturno no Colégio Estadual de Maravilha, Londrina - PR e das professoras
pedagogas participantes do Grupo de Trabalho em Rede - GTR intitulado "Programa Ensino
Médio Inovador - ProEMI: Um estudo sobre a possibilidade de implementação no Ensino Médio
noturno". Neste sentido, serão analisados os aspectos positivos e negativos encontrados no
processo de implementação do ProEMI nos colégios que ofertam o Ensino Médio noturno.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LUCELIA SALES DE OLIVEIRA
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: PROJETO ENSINO MÉDIO INOVADOR - ProEMI: UM ESTUDO SOBRE AS
POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Projeto Ensino Médio Inovador, Política Educacional, Currículo, Ensino Médio
Noturno, Tendências Pedagógicas
Resumo: O presente material pedagógico tem como foco de estudo os fundamentos históricos,
políticos, ideológicos e econômicos que permeiam as Políticas Educacionais, tendo como
especificidade o Projeto Ensino Médio Inovador - ProEMI. Esta unidade didática foi organizada
com o intuito de estudar esta temática, por meio de grupo de estudos, com professores e
pedagogos que atuam no Ensino Médio. Nos (6) seis encontros propostos, os profissionais
participantes devem analisar e discutir quais são as ações favoráveis e desfavoráveis da
implementação do ProEMI, auxiliando a reformulação do Projeto Político Pedagógico.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LUCIANA BUZIN PONTES
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: RESGATE DO PLANO DE AÇÃO DOS PEDAGOGOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE
NOVA PRATA DO IGUAÇU: UMA PONTE PARA A MELHORIA DA ATUAÇÃO DO PEDAGOGO
NA ESCOLA
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO
PEDAGOGO NA ESCOLA
Palavras-chave: Pedagogos, função, plano de ação
Resumo: O artigo aqui apresentado encerra uma síntese sobre a aplicação de nossa Produção
Didático- pedagógica aos pedagogos das escolas estaduais de Nova Prata do Iguaçu, em forma
de Grupo de Estudos, bem como algumas considerações gerais acerca de nossa participação no
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Neste documento consta, a princípio, uma
breve explanação histórica, que analisa desde a formação do pedagogo até o seu compromisso
com a educação atual, bem como, quais aspectos influenciam diretamente sua prática
pedagógica, compreendendo quais as prioridades devem ser dadas pelos mesmos, propondo
alternativas, objetivando melhorar a educação, valorizando o seu trabalho, através da
reconstrução do plano de ação. Consta também um relato reflexivo sobre a Implementação
Didática. Por fim, há uma análise acerca dos resultados e algumas apreciações referentes ao
PDE como um todo.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LUCIANA BUZIN PONTES
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: RESGATE DO PLANO DE AÇÃO DOS PEDAGOGOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE
NOVA PRATA DO IGUAÇU: uma ponte para a melhoria de sua atuação na escola
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO
PEDAGOGO NA ESCOLA
Palavras-chave: Pedagogos, função, plano de ação,
Resumo: Esta proposta de intervenção pedagógica apresenta o formato de Unidade Didática a
ser desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE (2014-2015). Tem
como objetivo refletir, juntamente com os pedagogos, sobre a sua função na escola, visando
reestruturar seu trabalho, analisando desde a sua formação até o seu compromisso com a
educação atual, bem como, quais aspectos influenciam diretamente sua prática pedagógica,
compreendendo quais as prioridades devem ser dadas pelos mesmos e propor alternativas,
objetivando melhorar a educação, valorizando o nosso trabalho, através da reconstrução do plano
de ação. Este estudo se justifica devido as dificuldades encontradas pelo pedagogo na
organização e na efetivação de seu trabalho, pois verifica-se que em muitas realidades escolares
o pedagogo desenvolve várias tarefas que não são de sua função, faz o contrário do que foi
formado e habilitado. Dessa forma, buscaram-se explicações sistemáticas em autores que
abordam e discutem a temática sobre a Pedagogia, para tanto apontamos para os estudos de
Brzezinski (1996), Libâneo (2004), Pimenta (2001), dentre outros. A partir das discussões e
reflexões propostas, pretende-se através de um grupo de estudos com os pedagogos das escolas
estaduais de Nova Prata do Iguaçu, reelaborar o seu plano de ação, com o intuito de organizar e
efetivar a sua prática na escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LUCIANA PEDRINA BONINI
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Para Além da Avaliação Classificatória
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola
Palavras-chave: Pedagogia Histórico Crítica, práxis avaliativa, escola
Resumo: Este artigo constitui-se como parte de um estudo realizado no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) do ano de 2014/2015 e desenvolvido em uma escola pública
da rede estadual do Paraná, no município de São Pedro do Ivaí sobre a temática da avaliação da
aprendizagem escolar. Objetiva refletir a práxis avaliativa, sob o ponto de vista da pedagogia que
sustenta a prática do exame classificatório e a ótica da Pedagogia Histórico-Crítica, sendo esta
fundamentada teoricamente no materialismo histórico dialético, que tem na escola a principal via
de desenvolvimento da consciência humana. A importância deste estudo se dá, justamente, por
problematizar a prática docente com a tendência pedagógica que a sustenta e a influência desta
tendência ao se pensar a avaliação escolar, seu papel na relação ensino-aprendizagem, formação
humana e a função social da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LUCIANA PEDRINA BONINI
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Para Além da Avaliação Classificatória
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola
Palavras-chave: Pedagogia Histórico Crítica, práxis avaliativa, escola
Resumo: A escola pública é uma instituição permeada de contradições, pois ao mesmo tempo
em que liberta e emancipa o homem, ela esconde relações de dominações. É muitas vezes
convocada a resolver problemas ou atender aos objetivos do sistema a qual está inserida. Neste
cenário encontra-se a avaliação da aprendizagem que permeia todo o processo de ensino e
aprendizagem e tem sido tema de muitos estudos nos últimos anos. Deste modo, esta unidade
didática tem por objetivo propor reflexão da práxis avaliativa, sob o ponto de vista da pedagogia
que sustenta a prática do exame classificatório e a ótica da Pedagogia Histórico-Crítica, sendo
esta fundamentada teoricamente no materialismo histórico dialético, que tem na escola a principal
via de desenvolvimento da consciência humana. Trata-se de estudo teórico-prático a ser realizado
num grupo de estudos com equipe diretiva, pedagógica e professores. A importância deste estudo
se dá, justamente, por problematizar a prática docente com a tendência pedagógica que a
sustenta e a influência desta tendência ao se pensar a avaliação da aprendizagem escolar, seu
papel na relação ensino-aprendizagem, formação humana e a função social da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LUCIANE SOLER
Orientador: Adao Aparecido Molina - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras
de Parana
Etapa: Artigo
Título: Família & Escola: Identificando e oportunizando reflexões a respeito de seus papéis na
formação humana
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola: A relação entre escola e família.
Palavras-chave: Educação, Ensino, Família, Escola,
Resumo: Esse artigo tem como objetivo destacar a importância da relação família e escola no
contexto atual, vislumbrando que ambas são responsáveis pela formação integral do indivíduo,
bem como pela inserção do mesmo na sociedade. Tanto a Escola quanto a Família sofreram
mudanças ao longo da história, em especial nas últimas décadas do século XX, desencadeando
fatores positivos e negativos em ambas. A Família com isso passou a eximir-se de sua função de
educar, comprometendo o cotidiano da Escola e, por consequência, o Processo Ensino
Aprendizagem, uma vez que muitos alunos chegam às escolas desprovidos de valores morais,
éticos e afetivos, outros chegam desmotivados e desinteressados para com os estudos, dentre
outras situações que percebemos no meio escolar. A Escola complementa a função da família,
porém não a substitui, pois o papel da família é fundamental na sociabilização primária, na
transmissão de padrões comportamentais, de atitudes e de valores. Porém, a escola antes de
ensinar tem assumido, primeiramente, a tarefa de educar, logo, este trabalho foi organizado para
que as famílias compreendam a sua função na educação dos filhos e colabore para que a Escola
efetive seu papel de ensinar os conhecimentos científicos historicamente produzidos pela
humanidade e contribua com a formação humana integral.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: LUCIANE SOLER
Orientador: Adao Aparecido Molina - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras
de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Família & Escola: Identificando e oportunizando reflexões a respeito de seus papéis na
formação humana
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola: A relação entre escola e família.
Palavras-chave: Família, Escola, Formação humana, Valores,
Resumo: Este material apresentado como unidade didática propõe uma discussão com os
pais/cuidadores dos alunos dos sétimos anos da Escola Estadual "Agostinho Stefanello" Ensino
Fundamental sobre os papéis da Escola e da Família na formação humana. Tem por objetivo
oportunizar a família com conceitos importantes que foram deixados e esquecidos ao longo do
tempo e que influenciam na formação do superego; logo, na personalidade do indivíduo, como os
valores éticos, morais e afetivos, os limites, as regras, normas e outros. É importante destacar
que, muitas vezes, nossos educandos encontram-se desprovidos desses valores e isto interfere a
todo instante no contexto da escola. Haja vista que, toda comunidade escolar precisa envolver-se
para dar conta de resolver pequenos conflitos, intrigas, desrespeito de toda ordem, problemas
emocionais, afetivos e outros. Assim, o trabalho pedagógico fica comprometido em face desses
entraves e a função principal da escola (ensinar os saberes cientificamente elaborados pela
humanidade) secundarizada. Para tanto, será evidenciado que filhos bem cuidados, amados com
limites bem definidos contribuem em sua grande maioria com o processo ensino aprendizagem,
logo, com sua emancipação pessoal e social. A ênfase do trabalho será a reflexão e a discussão
das ações que precisam ser identificadas e retomadas pelas famílias, não de maneira imposta,
mas dialógica, a fim de que a escola possa fazer o seu papel de maneira mais efetiva e, assim,
contribuir, cada vez mais, na formação de indivíduos históricos, críticos, "políticos" e atuantes no
meio social.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARCIA CRISTINA DA SILVEIRA KIYA
Orientador: Fatima aparecida Queiroz Dionizio - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: O USO DE JOGOS E DE ATIVIDADES LÚDICAS COMO RECURSO PEDAGÓGICO
FACILITADOR DA APRENDIZAGEM.
Tema: Currículo,organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Jogos, Ludicidade, Ensino e Aprendizagem,
Resumo: A partir da constatação de que a falta de interesse dos alunos pelos conteúdos e
atividades de sala de aula acaba refletindo na aprendizagem e no desempenho dos alunos,
percebeu-se a necessidade de apresentar aos professores um estudo teórico e sugestões de
atividades sobre o uso da ludicidade, através de jogos, como uma forma de tornar o processo de
ensino e aprendizagem mais interessante e prazeroso. Para isso, durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), nos anos de 2014 e 2015, foi elaborado um Projeto de
Intervenção Pedagógica que culminou em uma Produção Didático Pedagógica, implementada na
escola por meio de oficinas, com momentos de estudo para aprofundamento teórico e atividades
práticas. O resultado obtido com o desenvolvimento do projeto em sala de aula comprova que a
atividade lúdica tem fundamental importância para o desenvolvimento físico e mental da criança.
Auxilia na construção do conhecimento e na socialização, englobando aspectos cognitivos e

afetivos essenciais para a aprendizagem. Em relação ao professor, o uso do jogo e de atividades
lúdicas possibilita a realização de um trabalho diferenciado e dinâmico, capaz de atender às
necessidades educacionais dos alunos, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais
eficiente e prazeroso.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARCIA CRISTINA DA SILVEIRA KIYA
Orientador: Fatima aparecida Queiroz Dionizio - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso de Jogos e de atividades lúdicas como recurso pedagógico facilitador da
aprendizagem.
Tema: Currículo,organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Jogos, ludicidade, ensino e aprendizagem,
Resumo: Muitos professores reclamam das dificuldades decorrentes da falta de interesse dos
alunos pelos conteúdos e atividades de sala de aula. Esse desinteresse acaba refletindo na
aprendizagem e no desempenho dos alunos, deixando os professores desmotivados. Tendo em
vista estas dificuldades, propõe-se, neste caderno, um estudo teórico sobre o uso da ludicidade
através de jogos como uma forma de tornar o processo ensino e aprendizagem mais interessante
e prazerosa. Este caderno está dividido em duas unidades. Na unidade I é apresentada a
fundamentação teórica com estudo de diferentes autores que defendem o uso de jogos como um
recurso pedagógico com potencial para dinamizar o ensino na sala de aula. Na unidade II é
proposta a realização de oficinas divididas em dois momentos: no primeiro momento propõe-se
aos professores a vivência com diferentes jogos para que possam relacionar o jogo á prática de
ensinar; no segundo momento é proposto aos professores a confecção de jogos como o Bingo, o
Dominó, o Jogo da memória, as palavras cruzadas e o caça-palavras, os quais adaptados às suas
disciplinas e conteúdos para serem aplicados - por eles - em sala de aula.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARCIA SIMONE TORELLI
Orientador: Ruth Izumi Setoguti - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O trabalho do pedagogo e as dificuldades de leitura e escrita dos alunos durante o
processo de transição e adaptação do 5º ano do Ensino Fundamental - Fase I para o 6º ano do
Ensino Fundamental Fase II
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Educação, Aprendizagem, Leitura, Escrita, Método Fônico,
Resumo: O presente artigo trata de uma experiência realizada no Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE - do Estado do Paraná, na cidade de Tuneiras do Oeste - Paraná, no Colégio
Estadual Duque de Caxias - Ensino Fundamental e Médio. Apresenta resultados da aplicação do
Projeto de Intervenção Pedagógica em conformidade com a Produção Didática Pedagógica e a
sua implementação que teve como objetivo geral uma intervenção pedagógica com os educandos
que ingressam no 6º ano do Ensino Fundamental ainda em processo de alfabetização,
apresentando dificuldades de aprendizagem na escrita e leitura com implicações pedagógicas em
sala de aula e realizar um trabalho pedagógico de alfabetização que favoreça a autonomia e a
aprendizagem dos educandos a partir do Método Fônico. A opção por este tema foi decorrente de

constatações a partir da própria prática pedagógica motivado pela análise dos dados de
aprovação e reprovação,do baixo índice de aprendizagem dos educandos a partir dos dados da
Prova Brasil;do resultado do IDEB e de depoimentos dos professores que atuam nestas turmas
com relação às lacunas de aprendizagem na leitura e escrita dos educandos adquiridas durante o
processo de alfabetização nos anos iniciais de escolarização.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARCIA SIMONE TORELLI
Orientador: Ruth Izumi Setoguti - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O trabalho do pedagogo e as dificuldades de leitura e escrita dos alunos durante o
processo de transição e adaptação do 5º ano do Ensino Fundamental - Fase I para o 6º ano do
Ensino Fundamental Fase II
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Alfabetização, Dificuldades na leitura e escrita, Método de alfabetização,
Resumo: A presente Unidade Didática tem por objetivo uma intervenção pedagógica com os
alunos que ingressam no 6º ano no Colégio Estadual Duque de Caxias - EFM em processo de
alfabetização, apresentando dificuldades de aprendizagem na escrita e leitura com implicações
pedagógicas em sala de aula. A investigação do trabalho foi motivado pela análise dos dados de
aprovação e reprovação e o baixo índice de aprendizagem dos alunos nas turmas de 5º ano do
EF-Fase I e 9º ano EF-fase II a partir dos dados da Prova Brasil e o resultado do IDEB. O estudo
fundamentou-se em caracterizar os métodos de alfabetização, em especial o Método Fônico, o
qual tem se revelado em pesquisas como o mais eficaz na alfabetização e em intervenções
pedagógicas de leitura e escrita. O estudo a partir da Ciência Cognitiva da Leitura possibilitou
análise do desajuste das políticas públicas do Brasil e da necessidade de mudança no
entendimento sobre o processo de alfabetização baseada na Proposta Construtivista, e da
necessidade de gerar políticas educacionais que garantam a qualidade da educação brasileira.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARGARETE CAMPAGNOLO DE MORAIS
Orientador: Paulino Jose Orso - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA PÚBLICA
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais: Reflexões sobre o papel da tecnologia no contexto
escolar
Palavras-chave: Novas tecnologias, ensino-aprendizagem, escola pública
Resumo: Este estudo discute o uso das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem
no âmbito da escola pública mediante pesquisa bibliográfica e de campo. Verificamos a inserção
das tecnologias em uma realidade local, compreendendo os impactos da sua utilização nas
atividades de professores e na apropriação pelos alunos, principais usuários destas ferramentas.
O trabalho fundamentou-se especialmente nas discussões teóricas de Belloni (2012), Pedroso
(2002), Kenski (2012) e Alves (2001), abordando questões referentes à utilização dos recursos
tecnológicos no contexto escolar. As discussões e estudos ocorreram numa perspectiva de
análise crítico-reflexiva, objetivando o desenvolvimento de práticas adequadas quanto ao uso de
recursos tecnológicos, condizentes com a realidade escolar contemporânea.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARGARETE CAMPAGNOLO DE MORAIS
Orientador: Paulino Jose Orso - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA PÚBLICA
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais: Reflexões sobre o papel da tecnologia no contexto
escolar
Palavras-chave: Tecnologia educacional, ensino-aprendizagem, escola pública
Resumo: A sociedade vem sofrendo importantes transformações impulsionadas pelo
desenvolvimento tecnológico. O mesmo é possível afirmar em relação às escolas públicas que
são convocadas a atender de modo satisfatório as exigências da modernidade. Assim, as políticas
públicas em educação, têm buscado implementar ações de inserção das tecnologias
educacionais no interior da escola pública paranaense, como ferramenta educacional para
possibilitar o planejamento e o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas, atrativas, produtivas e
significativas. A elaboração da Produção Didático Pedagógica tem por objetivo compreender o uso
das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Visa contribuir para que a escola se
aproprie das novas ferramentas permitindo aos professores e alunos o uso numa perspectiva
relevante ao processo educativo de maneira reflexiva e crítica, em consonância com os novos
desafios e exigências educacionais do século XXI. Firma-se no desenvolvimento de um sujeito
preparado para agir e intervir na sociedade onde a tecnologia se faz presente. A proposta prevê a
realização estudos e discussões com professores do 6º ano em relação à utilização das
tecnologias no contexto educacional.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARGARETH LEONARDI KUHN
Orientador: Maria das Gracas do Espirito Santo Tigre - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR: DO DIAGNÓSTICO À INTERVENÇÃO
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo.
Palavras-chave: Formação de Professores, Gestão Escolar, Valores Humanos, Violências na
Escola,
Resumo: A escola pública tem sido alvo de vários episódios violentos e que vêm preocupando a
sociedade, principalmente aqueles que precisam frequentá-la diariamente. Essa situação tem
mobilizado esforços no sentido de buscar alternativas que minimizem esse problema, uma vez
que se agrava diariamente e atinge níveis preocupantes. Este trabalho aborda os conflitos e
violências vivenciadas no cotidiano escolar, e como elas interferem nas relações interpessoais
prejudicando o processo ensino-aprendizagem. Por esta razão, a escola precisa buscar
alternativas para mediar, amenizar ou superar esses conflitos. Nesse contexto, o objetivo principal
do trabalho é compreender as causas da violência escolar, suas consequências no processo
ensino-aprendizagem e as possíveis estratégias de intervenção. A abordagem utilizada foi
qualitativa e a metodologia utilizada foi a pesquisa-ação. Como método de coleta de dados, foi
utilizado o questionário, aplicado junto à comunidade escolar do Colégio Estadual 31 de março,
no município de Ponta Grossa - PR. Os autores que deram o aporte teórico para a análise dos
dados foram Charlot (2002), Abramovay (2004), Debarbieux (2002); Gonçalves e Tosta (2008). O
levantamento das causas, consequências e formas de intervenção nas situações de violência na
escola foi realizado através de grupos de estudos, análise de filmes, palestras e oficinas com

todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, procurou-se refletir sobre o tema e
construir coletivamente proposições de enfrentamento à violência que está tão presente no
cotidiano escolar. O trabalho apontou caminhos para mediar e minimizar os conflitos existentes no
interior da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARGARETH LEONARDI KUHN
Orientador: Maria das Gracas do Espirito Santo Tigre - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A violência no contexto escolar: do diagnóstico à intervenção
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Violências na escola, Gestão escolar, Valores,
Resumo: A violência no espaço escolar tem se constituído em uma grande preocupação da
sociedade e consequentemente da comunidade escolar, uma vez que ela interfere nas relações
interpessoais prejudicando o processo ensino aprendizagem. Nesse contexto a escola precisa
buscar alternativas para mediar a violência e educar para a construção de valores. O objetivo
principal desta unidade didática é compreender as causas da violência escolar e suas
consequências no processo ensino-aprendizagem e as possíveis estratégias de intervenção. A
partir de questionários realizados com a comunidade escolar, levantaremos as causas e
consequências desse fenômeno e através de grupos de estudos, análise de filmes, palestras e
oficinas com todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem procuraremos construir
coletivamente proposições de enfrentamento a violência tão presente no ambiente escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA APARECIDA PINTO LOPES
Orientador: Aparecida Favoreto - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: TRABALHO E ALIENAÇÃO: repensando a prática do professor e do pedagogo
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Trabalho, Alienação, Contradição, Conhecimento científico, Professor e
Pedagogo
Resumo: Neste artigo serão apresentadas as reflexões produzidas a partir das atividades
desenvolvidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado
da Educação do Paraná, entre 2014 e 2015. Assim, apresenta algumas reflexões sobre a relação
entre o professor e o pedagogo, bem como os resultados acalçados com o desenvolvimento das
atividades de formação. Para refletir sobre a relação entre professor e pedagogo, buscou-se
compreender os fundamentos do trabalho. Para isto, refletiu sobre a ontologia do ser social, a
alienação, o desenvolvimento da personalidade e como a educação escolar situa-se nesse
processo. Por último, chegou-se à relação professor e pedagogo, colocando em foco a função do
pedagogo. No foco das reflexões estava a preocupação em superar o distanciamento entre a
ação do professor em sala e a ação do pedagogo na escola. Nesse sentido, averigou as
especificificidades do trabalho na educação, refletindo sobre as possibilidades de construir um
plano educacional que se oponha à prática alienante. No desenvolvimento das atividades, os
participantes concordaram com os fundamentos explicativos das causas, bem como foram
unânimes em apontar a unidade pedagógica como uma forma de superação do distanciamento

entre a ação de professor e a do pedagogo. Entretanto, no que se referem às formas de
implementação da unidade, alguns pontos não atingiram consenso, necessitando fomentar outros
estudos sobre a questão.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA APARECIDA PINTO LOPES
Orientador: Aparecida Favoreto - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: TRABALHO E ALIENAÇÃO: repensando a prática do professor e do pedagogo
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Trabalho, Alienação, Contradição, Conhecimento científico, Professor e
Pedagogo
Resumo: Esta Produção Didático Pedagógica tem o formato de Caderno Temático para o
desenvolvimento da Intervenção Pedagógica correspondente ao Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE 2014. Com o título Trabalho e Alienação: repensando a prática do professor e
do pedagogo propõe-se estudos e reflexões entre professores e pedagogos para analisar as
razões do distanciamento ou estranhamento presente na relação de trabalho que envolve a
ambos no espaço escolar, cuja consequência implica em algum grau nos encaminhamentos
pedagógicos necessários ao ensino e à aprendizagem dos alunos. Reflexões apresentadas por
Saviani e Duarte (2012), Martins (2007) e Marx (2004) constituem o referencial teórico cujas
categorias de análise Trabalho, Alienação e Contradição possibilitam avançar sobre o
conhecimento imediato que estes profissionais apresentam sobre si mesmos. Para o
desenvolvimento dos trabalhos na forma de grupo de estudos, optou-se pela Metodologia da
Mediação Dialética de Arnoni, Almeida e Oliveira (2007), cuja tensão dialética propõe a exposição
constante da contradição entre as ideias iniciais, imediatas e o conhecimento científico, mediato.
Os encontros do grupo de estudos envolverá professores e pedagogos do Colégio Estadual Padre
Carmelo Perrone e outros interessados.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA DE FATIMA JORGE CASTILHO
Orientador: RAYMUNDO LIMA - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: VIOLÊNCIA ESCOLAR: POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO POR
MEIO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E ARTICULADA A REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE.
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO.
Palavras-chave: Educação, Violência Escolar, Direitos Humanos, Ações Democráticas, Rede de
Proteção,
Resumo: A violência tem sido estudada por vários autores e concepções teóricas. Todavia o
estudo focado no enfrentamento e prevenção da violência escolar por meio de ações pedagógicas
e articulado com a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente existentes, talvez por ser um
tema novo, necessita de investigações e debates contínuos. Nesse sentido, o presente trabalho
tem como objetivo sistematizar os estudos sobre a violência escolar e o trabalho em rede e
socializar os conhecimentos com os profissionais da educação. Pretende-se ainda oferecer
subsídios para que os educadores possam aprofundar conhecimentos e discutir sobre as

possibilidades de encaminhamentos dos casos de violência escolar utilizando a rede interna da
escola e a Rede de Atenção à Violência do Município de Maringá. A intervenção na escola foi
realizada por meio de um Curso de Extensão.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA DE FATIMA JORGE CASTILHO
Orientador: RAYMUNDO LIMA - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: VIOLÊNCIA ESCOLAR: reconhecendo o problema e construindo caminhos para o
enfrentamento e prevenção, por meio de ações pedagógicas na escola e articulada a Rede de
Proteção à Criança e ao Adolescente.
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO.
Palavras-chave: Educação, Violência Escolar, Direitos Humanos, Ações Democráticas, Rede de
Proteção,
Resumo: A violência tem sido estudada por vários autores e concepções teóricas. Todavia o
estudo focado no enfrentamento e prevenção da violência escolar por meio de ações pedagógicas
e articulado com a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente existentes, talvez por ser um
tema novo, necessita de investigações e debates contínuos. Nesse sentido, o presente trabalho
tem como objetivo sistematizar os estudos sobre a violência escolar e o trabalho em rede e
socializar os conhecimentos com os profissionais da educação. Pretende-se ainda oferecer
subsídios para que os educadores possam aprofundar conhecimentos e discutir sobre as
possibilidades de encaminhamentos dos casos de violência escolar utilizando a rede interna da
escola e a Rede de Atenção à Violência do Município de Maringá. A intervenção na escola será
realizada por meio de um Curso de Extensão.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA DE LOURDES ETGES
Orientador: ROSELI VIOLA RODRIGUES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Atuação do pedagogo como suporte pedagógico no atendimento aos alunos com
necessidades especiais inclusos no ensino Comum no Colégio Estadual José de Anchienta de
Quedas do Iguaçu
Tema: Curriculo,organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Função do pedagogo-Educação Inclusiva -Dificuldade de AprendizagemIntervenção pedagógica,
Resumo: O presente artigo é resultado de um trabalho desenvolvido com professores e da rede
Estadual e acadêmicos do Curso de pedagogia no do Colégio Estadual José de Anchieta Ensino
Fundamental e Médio de Quedas do Iguaçu-Paraná. Objetivo deste trabalho é fazer uma análise
sobre a real inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino regular e os
condicionantes desse processo. A Educação Inclusiva é um desafio para todos os envolvidos com
a tarefa de educar sob os princípios da ética e da cidadania. Entende-se que assegurar a todos a
igualdade de condições para o acesso e permanência nas Instituições de ensino sem qualquer
tipo de discriminação é um principio que está na Constituição Federal, na LDB nº 9394/96, na
Deliberação 02/03- CEE.Para efetivar um trabalho significativo, esse aluno necessita de formas
diferenciadas de atendimento, ou seja, deverão ser realizadas intervenções pedagógicas

diferenciadas dos demais alunos do ensino comum. Nesta perspectiva objetiva-se que os
profissionais que integram a comunidade escolar estejam mobilizados, engajados para as
mudanças, de maneira que possam participar de uma sociedade menos excludente. Nesse
sentido, faz-se necessário realizar um trabalho de orientação, conscientização e
acompanhamento do processo ensino - aprendizagem dos alunos. Entende-se que é na ação
pedagógica que irão se constituir e revelar os desafios do processo ensino-aprendizagem. Aos
alunos com necessidades educacionais especiais deverão ser garantidas as adaptações
curriculares de pequeno porte referente à avaliação, metodologia, e temporabilidade.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA DE LOURDES ETGES
Orientador: ROSELI VIOLA RODRIGUES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Atuação do pedagogo como suporte pedagógico no atendimento aos alunos com
necessidades especiais na área intelectual inclusos no ensino comum
Tema: Curriculo,organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Educação Inclusiva -Dificuldade de Aprendizagemadaptações curricularesIntervenção pedagógica,
Resumo: A Educação Inclusiva é um desafio que descortina para todos os envolvidos com a
tarefa de educar sob os princípios da ética e da cidadania. Entende-se que assegurar a todos a
igualdade de condições para o acesso e permanência nas Instituições de ensino sem qualquer
tipo de discriminação é um principio que está na Constituição Federal, na LDB nº 9394/96, na
Deliberação 02/03- CEE. Para efetivar um trabalho significativo, esse aluno necessita de formas
diferenciadas de atendimento, ou seja, deverão ser realizadas intervenções pedagógicas
diferenciadas dos demais alunos do ensino comum. Nesta perspectiva objetivase que todos os
profissionais que integram a comunidade escolar estejam mobilizados, engajados para as
mudanças, de maneira que possam participar de uma sociedade menos excludente. Nesse
sentido, faz-se necessário realizar um trabalho de orientação, conscientização aos profissionais
da Instituição de Ensino e acompanhamento do processo ensino - aprendizagem dos alunos.
Entende-se que é na ação pedagógica que irão se constituir e revelar os desafios do processo
ensino-aprendizagem. Aos alunos com necessidades educacionais especiais deverão ser
garantidas as adaptações curriculares de pequeno porte referente à avaliação, metodologia, e
temporabilidade

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA IVONE DA MATA DOS SANTOS
Orientador: Isabel Cristina Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Artigo
Título: Novas Tecnologias: possibilidades e limites em seu manejo pedagógico
Tema: Pedagogia e tecnologias educacionais
Palavras-chave: Educação, Novas Tecnologias, Ação Pedagógica,
Resumo: Este Artigo apresenta reflexões sobre as novas tecnologias no espaço escolar, as
possibilidades de uso como coadjuvante da ação docente, no processo ensino aprendizagem,
pois, as tecnologias estão presentes em meio à sociedade de forma tão precisa que não nos

vemos mais sem tais recursos nas situações cotidianas, capazes de atingir praticamente todos os
segmentos sociais, com função de transmitir conhecimento, informação, opinião, publicidade,
entretenimento e propaganda. Sabendo que esta interfere em recursos de produzir e divulgar
conhecimentos se fez necessárias reflexões sobre as possibilidades e implicações sociais que
decorrem esse processo. Na vida cotidiana os recursos tecnológicos vão se personificando e
intensificando, tornando - se corriqueiros tanto para uso pessoal como profissional. Na educação,
a partir de estudos realizados, compreendemos sua trajetória ao longo da história, a introdução de
tais recursos e equipamentos nas escolas, a formação do professor, bem como as possibilidades
e limites do uso dos recursos tecnológicos. Ao final, destaco algumas considerações importantes
sobre o desenvolvimento do trabalho efetuado com os educadores, por meio da implementação
pedagógica na escola, no sentido de propiciar maior integração das novas tecnologias como meio
de se apropriar do conteúdo cientifico e programado.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA IVONE DA MATA DOS SANTOS
Orientador: Isabel Cristina Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Novas Tecnologias - possibilidades e limites em seu manejo pedagógico
Tema: Pedagogia e tecnologias educacionais
Palavras-chave: Educação, Novas Tecnologias, Ação Pedagógica
Resumo: Esta Unidade Didática refere-se à Produção Didático-Pedagógica pertinente ao objeto
de estudo devidamente sistematizado com o título Novas Tecnologias- possibilidades e limites em
seu manejo pedagógico. Justifica-se, em compreender que a tecnologia está presente em meio à
sociedade de forma tão precisa, que não se concebe viver, sem tais recursos. Percebe-se que as
pessoas vivem cercadas por cores, sons e imagens representados pela mídia, que se apresentam
com características de instantaneidade e simultaneidade, capazes de atingir praticamente todos
os segmentos sociais, interferindo nos recursos de produzir e divulgar conhecimentos. Portanto,
faz-se necessário proporcionar reflexões sobre as possibilidades e implicações sociais que
decorrem esse processo. Os educadores são sujeitos que possuem sua forma de entender a
prática docente e implementá-la de maneira que julgue necessário. Porém, unir ao uso e
eficiência da tecnologia com uma função pedagógica ainda se apresenta como um desafio. O
trabalho tem por objetivo desenvolver, através de estudos teóricos e práticos habilidades, para
utilização dos recursos tecnológicos reconhecendo as diversas interfaces das ferramentas
tecnológicas e sua funcionalidade pedagógica de forma crítica e consciente, por meio de textos,
leituras complementares, trabalho em grupo, vídeos, discussões, troca de experiências, registros
e práticas para utilização das tecnologias, proporcionando maior integração ao conteúdo científico
e programado.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA LUIZA GONCALVES DE LIMA GOEDERT
Orientador: Fabio Lopes Alves - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O Conselho de Classe como instrumento da organização do trabalho pedagógico: uma
proposta a partir de um software

Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Conselho de Classe, Colegiado, Avaliação
Resumo: Considerando que o Conselho de Classe é uma instância colegiada na qual os
envolvidos não possuem uma compreensão clara sobre sua verdadeira função, este artigo
apresenta resultados a partir de estudos e de reflexões acerca da sua importância para o
processo de ensino- aprendizagem. Enquanto espaço de participação coletiva para análise,
discussão e avaliação sobre o desempenho acadêmico do aluno, da metodologia aplicada pelos
professores e da organização do trabalho pedagógico da escola, constatou-se a necessidade de
que os profissionais que compõem o colegiado sejam conhecedores de seu papel como membros
do conselho e, de maneira consciente, busquem coletivamente alternativas para a superação dos
problemas encontrados para que ocorra o alcance de uma educação de qualidade. A elaboração
de um caderno temático direcionou, sistematicamente, os estudos e as reflexões tanto de
professores, em momentos presenciais durante a implementação do projeto na escola, quanto
dos profissionais cursistas do Grupo de Trabalho em Rede. Os resultados mostraram que houve
uma significativa reflexão acerca do objetivo do Conselho de Classe enquanto instância
colegiada, por constituir-se em um recurso privilegiado de avaliação e de efetivação do processo
de ensino-aprendizagem. Dessa reflexão, verificou-se acerca do papel que cada professor deve
assumir nesse processo de tomada de decisões pedagógicas, tendo em vista que isso é
fundamental importância para a proposição de outras possibilidades de sua realização.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA LUIZA GONCALVES DE LIMA GOEDERT
Orientador: Fabio Lopes Alves - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Conselho de Classe na Produção Bibliográfica
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Conselho de Classe, Colegiado, Avaliação
Resumo: O caderno temático cujo título é O Conselho de Classe na Produção Bibliográfica é uma
produção didática que apresenta resumos de trabalhos de diversos autores que discutem o tema
por meio de artigos, artigos PDE, dissertações de mestrados, teses de doutorado e livros.
Objetiva-se, com a mesma, repensar o Conselho de Classe como espaço diagnóstico na análise
da prática educativa e proporcionar maior entendimento dos envolvidos a respeito deste
colegiado. O caderno temático será utilizado como material didático de apoio que dará suporte ao
grupo de estudos, que será direcionado aos participantes dos Conselhos de Classe da escola
onde o projeto será implementado, assim como para demais interessados em estudos sobre o
colegiado.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA MERLI
Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A construção do currículo escolar: em foco a questão da diversidade sexual presente na
escola.
Tema: Pedagogia
Palavras-chave: Currículo, Diversidade, Discriminação, Escola Pública,

Resumo: Este trabalho registra a experiência vivenciada durante o envolvimento do trabalho no
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, Turma 2014/2015, quando se desenvolveu um
projeto que oportunizou aos membros da comunidade escolar, teorizar sobre como a construção
de um currículo escolar, pode contribuir para o enfrentamento de posturas discriminatórias ao
tratar das questões que envolvem as diferenças presentes no ambiente escolar. Em especial, um
projeto que discutisse como as diferenças de gênero e comportamento sexual, podem ser
tratadas no currículo escolar. O enfoque que se buscou nesse trabalho foi à necessária reflexão
sobre a necessidade de se desenvolver uma consciência ética com respeito a relação às
diferenças individuais presentes no espaço escolar, com a expectativa da diminuição e eliminação
de posturas e atitudes discriminatórias que infelizmente encontramos no espaço escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA MERLI
Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A construção do currículo escolar: em foco a questão da diversidade sexual presente na
escola
Tema: Currículo na Organização do Trabalho Pedagógico e o Papel do Pedagogo na Escola
Palavras-chave: Currículo, Discriminação, Escola Pública, Diversidade
Resumo: As atividades propostas nesta produção didático-pedagógica, que se constituem em
uma Unidade Didática, será realizada no Colégio Estadual Chateaubriandense, no Município de
Assis Chateaubriand, Região Oeste do Estado do Paraná, e tratara de discutir sobre o Currículo
como articulador de reflexões e possíveis mudanças sociais. O enfoque que se buscará nesse
trabalho é o de teorizar sobre como a construção de um currículo escolar, pode contribuir para o
enfrentamento de posturas discriminatórias ao tratar das questões que envolvem as diferenças
presentes no ambiente escolar. Para tanto, essa Unidade Didática prevê uma interação com o
grupo de participantes no envolvimento de atividades de leituras, análise de documentários,
filmes, palestras. Portanto, espera-se oportunizar a discussão sobre a consciência ética, com
relação às diferenças individuais com vistas à possibilidade de eliminar atitudes hostis e violentas
na perspectiva da garantia dos direitos para todos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA REGINA FARIA BRAGA
Orientador: Ceres America Ribas Hubner - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de
Campo Mourão
Etapa: Artigo
Título: Dificuldades sim, fracasso não. Encaminhamentos para mediação educativa.
Tema: Dificuldades de Aprendizagem
Palavras-chave: Aprendizagem, Mediação, Intervenção Pedagógica, Apropriação dos
Conhecimentos,
Resumo: O presente artigo teve como ponto de partida o projeto "Dificuldades sim, fracasso não:
encaminhamentos para a mediação educativa"; que buscou refletir as dificuldades de
aprendizagem que se evidenciam no contexto escolar quer pelo fator social; cultural; pelas
defasagens acumuladas; estilos de aprendizagens diferentes; falhas no processo de apropriação
do conhecimento; déficits de atenção; entre outras. Buscando identificar, analisar e promover

atividades para a mediação pedagógica dentro da abordagem da Psicologia Histórico-Cultural do
Materialismo Histórico Dialético, a pesquisa teve cunho qualitativo e se efetivou por meio de
estudos, reflexões e desenvolvimento de ações em forma de oficinas com professores da rede
regular de ensino e convidados da rede municipal e especial. As reflexões e propostas tiveram
como foco, auxiliar a prática pedagógica, considerando a mediação e a intencionalidade como
mecanismos fundamentais para que os alunos alcancem a objetivação, abstração e a apropriação
do conhecimento com sentido e significado.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARIA REGINA FARIA BRAGA
Orientador: Ceres America Ribas Hubner - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de
Campo Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: DIFICULDADES SIM, FRACASSO NÃO. ENCAMINHAMENTOS PARA MEDIAÇÃO
EDUCATIVA.
Tema: Dificuldades de Aprendizagem
Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem, mediação, intervenção pedagógica
Resumo: Levando-se em consideração as dificuldades de aprendizagem apresentadas no
contexto escolar, devido à diversidade de sujeitos nele inserido, a produção didática pedagógica
apresentada para implementação no Colégio Estadual Luzia Garcia Villar - EFM de Barbosa
Ferraz tem como objetivo refletir a relevância da mediação pedagógica intencional no processo de
ensino. Dentro do Materialismo Histórico Dialético, na abordagem da Psicologia Histórico-Cultural,
a mesma procura abordar a função da escola na contemporaneidade, bem como a função do
professor pedagogo e do professor; refletir sobre os limites e as possibilidades de aprendizagem;
a importância da avaliação do processo e a intervenção pedagógica, no intuito de avaliar e
redirecionar a prática pedagógica na tentativa de que todos os sujeitos alcancem a objetivação e
a abstração, além de se apropriarem do conhecimento socialmente construído, independente de
suas características individuais.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARILAINE BUDZINSKI PINTO
Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A HORA ATIVIDADE E A CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS: POSSIBILIDADE
DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES NO COLÉGIO ESTADUAL JÚLIO
GIONGO PRANCHITA - PR
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO
PEDAGOGO NA ESCOLA
Palavras-chave: Hora atividade concentrada, Formação continuada, Materiais didáticos,
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo investigar o desenvolvimento da Hora Atividade
concentrada e a construção de materiais didáticos no Colégio Estadual Júlio Giongo - Pranchita PR, como possibilidade de formação continuada. Buscamos subsídios para as análises por meio
da pesquisa realizada com 08 (oito) professores que trabalham com a disciplina de Língua
Portuguesa no Colégio acima referido, coletando dados referentes à concepção/organização da
Hora Atividade Concentrada. A pesquisa de campo foi realizada através de questionário, com

perguntas abertas e fechadas e; os resultados apontam que a Hora Atividade está acontecendo
de forma fragmentada em virtude de muitos aspectos que estão presentes no cotidiano escolar,
entre eles; a necessidade de adaptar cada professor conforme o número de escolas que leciona e
os horários disponíveis para seu cumprimento. Dessa forma, muitas vezes não é possível
conciliar que professores da mesma disciplina possam organizar o trabalho pedagógico juntos,
resultando em trabalhos individualizados e pouca troca de experiências entre ambos, onde cada
um prepara seus conteúdos isoladamente, deixando de aplicar técnicas e instrumentos
metodológicos que surgem na troca de ideias, no coletivo de professores. Conclui-se que a escola
precisa organizar-se de tal forma que garanta aos professores a Hora Atividade Concentrada,
para que com seus pares possam elaborar seus Planos de Trabalho Docente, bem como todo
processo de ensino e aprendizagem de forma coletiva e acompanhados pelo Pedagogo,
proporcionando tempos e espaços adequados para debater o processo pedagógico, buscando
soluções através da realização de leituras e estudos, bem como construção e utilização de
materiais didáticos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARILAINE BUDZINSKI PINTO
Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: HORA ATIVIDADE CONCENTRADA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO
PEDAGOGO NA ESCOLA
Palavras-chave: Hora Atividade Concentrada, Formação Continuada, Planejamento Coletivo
Resumo: Esta proposta de Implementação Pedagógica apresenta-se em virtude de elucidar
questões pertinentes à Hora Atividade como momento de Formação Continuada, apontando
estratégias teóricas - metodológicas capazes de redimensioná-la como possibilidade de impactar
a prática educativa na escola pública. É neste contexto que intencionamos redimensionar este
tempo com os professores de Língua Portuguesa, nos reportando a um novo olhar que possa
extrapolar os limites arraigados, sugerindo novas posturas, como a construção de materiais
didáticos que auxiliem na organização do trabalho pedagógico em sala de sala, almejando
efetividade e qualidade educativa.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARILDA ALBERTON LEUTZ
Orientador: Altair Pivovar - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: A interdisciplinaridade como premissa para o desenvolvimento do trabalho pedagógico
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, currículo, planejamento, conhecimento, proposta
pedagógica curricular
Resumo: A partir de estudos acerca da concepção de interdisciplinaridade, entendendo-a como
própria da construção histórica do conhecimento, promover discussões no contexto da escola de
modo a pensar a organização da Proposta Pedagógica Curricular sob essa perspectiva, tendo
como consequência uma prática pedagógica menos fragmentada. Para tanto, há necessidade de

se discutir outros fundamentos do trabalho pedagógico, dentre os quais destacam-se: currículo,
planejamento, Projeto Político-Pedaqógico, Plano de Trabalho Docente. Todos esses conceitos
devem seguir uma postura adotada previamente, quanto à compreensão do que seja
conhecimento e educação.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARILDA ALBERTON LEUTZ
Orientador: Altair Pivovar - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A interdisciplinaridade como premissa para o desenvolvimento do trabalho pedagógico
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Trabalho pedagógico, Currículo
Resumo: A partir de estudos acerca da concepção de interdisciplinaridade, entendendo-a como
própria da construção histórica do conhecimento, promover discussões no contexto da escola de
modo a pensar a organização da Proposta Pedagógica Curricular sob essa perspectiva, tendo
como consequência uma prática pedagógica menos fragmentada.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARINALVA MACHADO
Orientador: JAMILE SANTINELLO - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O USO DO COMPUTADOR E SUAS
APLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Formação de professores, computador, Movie Maker, aprendizagem,
Resumo: Este artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, intitulado
"Formação de professores para o uso do computador e suas aplicações pedagógicas", aplicado
com Professores, Professores do Colégio Estadual João Paulo II - EFM e EJA, no ano de 2015,
durante os meses de julho a dezembro de 2015. O trabalho realizado teve como objetivo
dinamizar o conhecimento através da utilização do computador como ferramenta facilitadora do
processo ensino-aprendizagem. Portanto, faz-se necessário sua utilização como auxílio no
processo educacional através de novas metodologias tornando nossas aulas mais interessantes,
facilitando uma melhor compreensão dos conteúdos, onde a figura do professor será de mediador
nesse processo de aprendizagem. As constantes mudanças tecnológicas faz com que tenhamos
de acompanhar esse processo de modernização, nesse sentido propõe-se então uma oficina
destinada aos professores a fim de explorar e descobrir possibilidades de utilização do
computador, orientando-os a trabalhar com vídeos, trechos/sequências e recortes e sua
conversão adequada, através do aplicativo Movie Maker. 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.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARINALVA MACHADO
Orientador: JAMILE SANTINELLO - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O USO DO COMPUTADOR E SUAS
APLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Formação de professores, computador, Movie Maker, aprendizagem,
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem como objetivo responder à questão proposta no projeto
de intervenção, "como o docente pode usar o computador como recurso pedagógico no processo
ensino aprendizagem visando à qualidade da educação"? Nesse pensamento o computador é
tomado como um recurso pedagógico que pode melhorar a qualidade do processo ensino
aprendizagem, sendo o professor o mediador deste processo. Com o objetivo de promover aulas
dinâmicas a partir da ferramenta computador, inserindo-o na prática como um recurso pedagógico
facilitador da aprendizagem, através de oficinas pedagógicas na própria instituição de ensino. É
inegável que as tecnologias ganham espaços e lugares estando a cada dia, mais inovadora
despertando curiosidade e interesse em nossos alunos, havendo a necessidade de sabermos
com coerência o uso que iremos fazer das mesmas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARLI APARECIDA MEDEIROS
Orientador: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: Evasão Escolar no CEEBJA, Ensino Médio Noturno
Tema: Ensino,Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Evasão, Aprendizagem, Ensino Médio Noturno,
Resumo: O presente artigo é fruto de estudo proposto pelo Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) do Estado do Paraná com o objetivo conhecer o perfil dos educandos do
Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) e os reais motivos da
evasão escolar temporária com retorno dos alunos com idade avançada. O site do MEC divulgou
que no ano de 2012, no Estado do Paraná, foram efetivadas 58.203 matrículas no Ensino Médio
na EJA, colocando o Estado em primeiro lugar da Região Sul Brasileira em matrícula, mas a taxa
de conclusão neste nível de ensino foi de apenas 14%, ocupando o último lugar no país, esses
dados confirmam a evasão ocorrida nesta modalidade de ensino. Para fundamentar a pesquisa
foram realizadas entrevistas com alunos de um de CEEBJA localizada na cidade de Curitiba com
histórico de abandono escolar, sendo os dados computados e, posteriormente, analisados por
Professores, Pedagogos e Direção da escola. As entrevistas e bibliografias que abordam o
problema da evasão escolar serviram de materiais de estudos para professores e equipe
pedagógica da escola e professores da rede estadual de educação do Paraná através do Grupo
de Trabalho em Rede (GTR), visando promover mudanças no interior da escola para que esses
jovens permaneçam no curso, o concluam e consigam continuar sua formação. A escola precisa
cumprir com sua função formadora organizando-se para que possa identificar os fatores evasivos
e assim planejar e efetivar os processos educativos, promovendo uma aprendizagem significativa,
e, por conseguinte, reduzir do número de evasão escolar da instituição de ensino.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARLI APARECIDA MEDEIROS
Orientador: SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Evasão Escolar no CEEBJA, Ensino Médio Noturno
Tema: Ensino,Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos
Resumo: O site do MEC divulgou que no ano de 2012, no Estado do Paraná, foram efetivadas
58.203 matrículas no Ensino Médio na EJA, colocando o Estado em primeiro lugar da Região Sul
do país em matrícula, mas a taxa de conclusão neste nível de ensino foi de apenas 14%,
ocupando o último lugar no país. Diante desses dados a presente pesquisa busca investigar os
motivos que levam esses educandos a abandonarem os estudos. Para fundamentar a pesquisa
serão realizadas entrevistas com os alunos frequentadores do CEEBJA, com histórico de
abandono escolar, sendo os dados computados e posteriormente analisados por Professores,
Pedagogos e Direção da escola, juntamente com material teórico de estudo que fortalece a
importância de promover mudanças no interior da escola para que esses jovens possam
permanecer no curso, concluírem e darem continuidade a sua vida de estudante. A escola precisa
cumprir com sua função formadora organizando-se para que possa identificar os fatores evasivos
e assim planejar e efetivar os processos educativos, promovendo uma aprendizagem significativa,
e por conseguinte, reduzir do número de evasão escolar da instituição de ensino.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARLI GERALDA DE SOUZA
Orientador: Evaldina Rodrigues - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: A FUNÇÃO SOCIAL DO PEDAGOGO NA ESCOLA: IMPLICAÇÕES DA
ESCOLARIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DO ADOLESCENTE
Tema: RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA: IMPLICAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO
Palavras-chave: Formação, Teoria Histórico-cultural, Escolarização, Desenvolvimento,
Adolescente,
Resumo: Este artigo tem por objetivo promover a aproximação entre teoria e prática, salientando
a importância da mediação do pedagogo na prática pedagógica de professores. Visa
compreender as implicações da escolaridade no desenvolvimento psico-social do adolescente;
busca compreender esta etapa do desenvolvimento humano com características próprias e com
mudanças principalmente no campo intelectual. Essas mudanças psicológicas exigem dos
profissionais da educação que trabalham com essa faixa etária compreendê-las como um
processo de transição da infância para a fase adulta, onde estão presentes influências históricas e
culturais na constituição desse ser humano em formação. O estudo foi realizado junto a
professores da rede pública estadual do Paraná, Município de Campo Mourão, Colégio Estadual
Novo Horizonte - EFM, no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, período 2014-2015.
As atividades desenvolvidas com os docentes teve como finalidade a leitura e reflexão teórica e
análise de dados coletados por meio de questionários. Com base nos estudos e discussões
realizados verificou-se que os docentes envolvidos reconhecem as dificuldades que a ausência de
fundamentação teórica sólida, interfere em sua prática pedagógica, portanto se faz necessário a
formação continuada para os docentes.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARLI GERALDA DE SOUZA
Orientador: Evaldina Rodrigues - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A FUNÇÃO SOCIAL DO PEDAGOGO NA ESCOLA: AS IMPLICAÇÕES DA
ESCOLARIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DO ADOLESCENTE
Tema: RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA: IMPLICAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO
Palavras-chave: Escolarização, Desenvolvimento, Adolescência, Teoria Histórico-cultural,
Docência,
Resumo: Este Caderno Pedagógico compõe um material teórico que enfoca a Teoria HistóricoCultural. Pretendemos estudar, analisar e discutir a função social da escola pública; o papel do
professor pedagogo como orientador nas discussões de ações que todos os envolvidos no
processo educativo devem desempenhar; os fundamentos da Teoria Histórico-Cultural e sua
legitimação no espaço da escola com o objetivo de compreender as possibilidades de ensinar e
aprender na atualidade; o papel do professor para que os estudantes alcancem o pleno
desenvolvimento de suas funções superiores, nas diversas disciplinas curriculares, e sejam
capazes de desenvolver diferentes capacidades intelectuais; a adolescência como uma etapa no
desenvolvimento humano com características próprias, com mudanças no campo intelectual,
onde estão presentes influências históricas e culturais na constituição deste ser humano em
formação; a importância do Projeto Político Pedagógico como norteador do trabalho no interior da
escola; a compreensão de que a teoria é instrumento que deve refletir a prática pedagógica.
Adotaremos como metodologia no desenvolvimento deste material a Metodologia da Mediação
Dialética, por compreendermos ser a mais coerente com a linha de pesquisa utilizada. As
intervenções serão realizadas apresentando a proposta de trabalho e utilizando os materiais
teóricos produzidos neste caderno pedagógico, dinamizado com filmes, entrevistas, leitura de
textos científicos, aplicação de questionários, palestras e vídeos. Como resultado deste trabalho e
de sua implementação na escola, pretendemos, por parte dos participantes, a apropriação do
conhecimento científico e sua posterior aplicação na prática pedagógica.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARLI LOZOVEY
Orientador: Fabio Lopes Alves - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A relevância do Conselho de Classe na organização do trabalho pedagógico
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Conselho de Classe, Organização do Trabalho Pedagógico, Reflexão, Avaliação
Resumo: Para a realização deste estudo optou-se por abordar o tema "O Conselho de Classe na
organização do trabalho pedagógico", objetivando compreender sobre a relevância dessa
instância coletiva como espaço de análise, reflexão e avaliação da prática pedagógica. Também
verificou-se a viabilidade de implantação do pré-conselho online no colégio onde foi implementado
o projeto de intervenção pedagógica elaborado pela professora PDE, a partir de algumas
ferramentas oferecidas pelas novas tecnologias. Para o alcance dos resultados esperados,
realizou-se grupo de discussões e produção de material didático sobre a temática Conselho de
Classe. Teoricamente, fundamentou-se em alguns autores que discutem Conselho de Classe,
dentre eles destacam-se: Angela Dalben, Carlos Cruz, Any Rocha, entre outros.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARLI LOZOVEY
Orientador: Fabio Lopes Alves - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Conselho de Classe na Produção Bibliográfica Brasileira
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Conselho de Classe, Reflexão, Avaliação
Resumo: A presente Produção Didático Pedagógica objetiva compreender sobre a relevância do
Conselho de Classe como instrumento da organização do trabalho pedagógico, ou seja, como
espaço de análise, reflexão e avaliação da prática pedagógica. Para a realização deste trabalho
optou-se pela pesquisa em produções bibliográficas, baseada nas obras de diversos autores.
Dentre eles destacam-se: Dalben (1992; 2004); Cruz (2005); Debatin (2002) e Rocha (1986).
Justifica-se a necessidade de discutir sobre esta temática, tendo em vista que é através do
Conselho de Classe que todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem têm a
oportunidade de diagnosticar os problemas e, juntos, encontrarem soluções para a melhoria da
aprendizagem do aluno e da prática docente.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARTA MULLER DE OLIVEIRA MARCOMIN
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O CONSELHO DE CLASSE : UMA PERSPECTIVA PARA A ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Aprendizagem, Conselho de Classe, Intervenção Participativa,
Resumo: O artigo sintetiza a intervenção pedagógica realizada no Colégio Estadual São Vicente
de Paulo - EFM, Núcleo Regional de Pato Branco. O assunto abordado foi a instância colegiada
do Conselho de Classe, tema que vem sendo alvo de discussões entre os educadores que
buscam refletir sobre a sua real função no processo de aprendizagem, tendo por objetivo a busca
de alternativas, para atender as dificuldades de aprendizagem, demonstrando a necessidade de
estabelecer mudanças nas práticas pedagógicas e a reestruturação dos processos avaliativos, a
partir das reflexões, discussões e encaminhamentos do Conselho de Classe.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARTA MULLER DE OLIVEIRA MARCOMIN
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O CONSELHO DE CLASSE : UMA PERSPECTIVA PARA A ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Conselho de Classe, aprendizagem, reflexão, enfoque, intervenção
Resumo: O presente trabalho refere-se à Produção Didático-Pedagógica do PDE 2014 pertinente

ao objeto de estudo devidamente sistematizado e apresentado no Projeto de Intervenção com
título: O Conselho de Classe: uma perspectiva para a organização do trabalho pedagógico. Os
estudos relacionados ao Conselho de Classe representam um grande desafio, todos os
envolvidos no processo educativo têm incumbências que muitas vezes não são verdadeiramente
conhecidas e este estudo visa contribuir para que sejam viabilizados momentos para
conhecimento e discussões. A pretensão é de buscar subsídios para que através das reuniões de
Conselho de Classe, estes encontrem maneiras de atender às necessidades ou dificuldades dos
alunos que não chegaram ao aprendizado ou ao rendimento esperado pela equipe. O trabalho
apresenta-se organizado em sete etapas que poderão contribuir para a organização do espaço do
Conselho de Classe e consequentemente auxiliar no processo de aprendizagem. Nesta Unidade
Didática são definidas ações que podem ser implementadas para que os educadores tenham
clareza de como conduzir o trabalho pedagógico e que este feito só acontece através de estudos,
leituras, discussões que levem ao conhecimento e consequentemente definição de objetivos
comuns ao grupo, servindo para reorientar o fazer docente, onde todos os envolvidos no processo
acreditem que o espaço do Conselho de Classe pode ajudar a transformar a prática docente,
servindo para redirecionar, quando necessário o trabalho do professor e do aluno.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARTA VIVIANI TORREZAN POMINI
Orientador: Adriana Medeiros Farias - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A formação continuada dos educadores da Educação de Jovens e Adultos: Desafios e
perspectivas na experiência do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos
"Professora Maria do Carmo Bocati"- EFM
Tema: ensino, aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Educadores, Formação Inicial e Continuada
Resumo: A formação inicial e continuada dos educadores que atuam na Educação de Jovens e
Adultos (EJA) faz-se muito necessária nos dias de hoje, pois essa modalidade de ensino está
crescendo cada dia mais e conhecer sua especificidade é ponto crucial para que se obtenha uma
prática pedagógica de qualidade. O artigo se insere neste campo de estudos e discute a relação
da permanência do educando nos bancos escolares com a formação inicial e continuada dos
educadores do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos "Professora Maria do
Carmo Bocati"-EFM, na cidade de Cambé, estado do Paraná.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MARTA VIVIANI TORREZAN POMINI
Orientador: Adriana Medeiros Farias - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A formação continuada dos educadores da Educação de Jovens e Adultos: desafios e
perspectivas na experiência do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos
Tema: ensino, aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: Educação, Educação de Jovens e Adultos, Formação Inicial e Continuada
Resumo: O Caderno Temático proposto reflete a respeito da formação inicial e continuada de
professores que atuam na EJA no Ensino Fundamental - Fase II e Ensino Médio, perpassando
pela história da mesma no Brasil e no estado do Paraná até na atualidade. Propõe como

metodologia a apresentação de textos para leitura e discussão orientada por perguntas
problematizadoras, fazendo com que os professores repensem sua prática em sala de aula e até
que ponto sua formação inicial e continuada estão contribuindo com a mesma. Tem como objetivo
fundamentar teoricamente as discussões acerca da prática educativa

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MEIRE TEREZINHA RAMPAZZO CASTILHO
Orientador: Eliane Rose Maio - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Avaliação da aprendizagem: um instrumento para o processo ensino-aprendizagem
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: avaliação, intervenção, ensino-aprendizagem,
Resumo: A avaliação da aprendizagem faz parte do processo educativo, devendo se fazer
presente tanto como meio de diagnóstico, quanto como instrumento de investigação da prática
pedagógica. Neste sentido percebe-se que a avaliação da aprendizagem é uma questão bastante
desafiadora na escola, perpassando por todos os momentos do trabalho escolar. Desta forma,
questiona-se como esta interfere na rotina da sala de aula, ou seja, no processo ensinoaprendizagem. Tomamos como análise os(as) educadores(as) do Colégio Estadual Helena Kolody
- Ensino Médio e Profissional, no município de Terra Boa, Estado do Paraná. O presente trabalho
buscou investigar as concepções avaliativas que permeiam o cotidiano escolar, conceitos,
finalidades, instrumentos avaliativos e práticas sistematizadas pelos(as) educadores(as). A
avaliação da aprendizagem será o centro de estudo, assim foram realizadas pesquisas
bibliográficas, sobre as concepções de diferentes autores(as) sobre avaliação, grupos de estudos
para aprofundamento teórico, coleta e análise de dados na escola objeto de pesquisa, para
levantamento de dados acerca da prática vivenciada de avaliação. A intencionalidade da pesquisa
foi a construção da relação: avaliação e qualidade educacional, portanto está também foi
analisada sobre uma ação estratégica para alcançar a qualidade na educação

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MEIRE TEREZINHA RAMPAZZO CASTILHO
Orientador: Eliane Rose Maio - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Avaliação da aprendizagem: um instrumento para o proceso ensino- aprendizagem
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: Educação, Pedagogia, Avaliação, intervenção, ensino-aprendizagem
Resumo: A avaliação da aprendizagem faz parte do processo educativo, devendo se fazer
presente tanto como meio de diagnóstico, quanto como instrumento de investigação da prática
pedagógica. Neste sentido percebe-se que a avaliação da aprendizagem é uma questão bastante
desafiadora na escola, perpassando por todos os momentos do trabalho escolar. Assim a
presente Unidade Didática tem como objetivo aprofundar estudos sobre a Avaliação da
Aprendizagem com os (as) Professores (as), Equipe Pedagógica e Comunidade Escolar do
Colégio Estadual Helena Kolody - Ensino Médio e Profissional. A investigação no campo da
Avaliação da Aprendizagem contribuirá para a formação de fundamentos teóricos, sendo assim
esta Unidade Didática propõe melhor compreensão da concepção sobre a avaliação, dos critérios
e instrumentos avaliativos, numa perspectiva de aperfeiçoamento profissional, bem como de

subsídio à instituição de ensino, com fundamentação teórico-metodológica. O trabalho será
organizado por encontros, para estudos e discussões de textos, dinâmicas, debates e vídeos
sobre esta temática. É fundamental que os cursistas entendam a intencionalidade do trabalho
para que assim construa-se a relação: avaliação e qualidade educacional, procurando desta
forma efetivar a aprendizagem aos (às) estudantes.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MERI TEREZINHA PAWELSKI
Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: As Tecnologias Educacionais e a Realidade Escolar
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Tecnologias Educacionais, Comunicação Midiática, Educadores, Reflexão,
Pesquisa
Resumo: O presente artigo é o resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica realizado para
atender ao Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - a área Pedagogia e objetivou
discutir acerca das Tecnologias Educacionais existentes na escola e estabelecer relação com a
Comunicação Midiática de Múltiplas Linguagens. Refletir sobre a influência das Tecnologias
Educacionais na aprendizagem e sua contribuição para a organização do trabalho pedagógico e a
ação educativa, pois constatou-se a necessidade de investigar as causas que levam professores
do Ensino Fundamental e Ensino Médio fazer pouco uso das Tecnologias Educacionais em suas
disciplinas? Para responder a problemática buscou-se delinear três percursos para com estes
percorrer os ditames da Tecnologia no contexto escolar. No primeiro percurso, está explicitado o
conceito de Tecnologia Educacional para fortalecer o entendimento teórico prático do que significa
as Tecnologias Educacionais na atualidade. O segundo percurso estão apresentadas as mídias
como relevantes contribuições face ao papel da Comunicação Midiática de Múltiplas Linguagens
que conta com o referencial de pesquisadores renomados da área. No terceiro percurso analisouse a pesquisa sobre à luz dos olhares dos sujeitos da escola: direção e direção auxiliar,
pedagogos, professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio e funcionários, os quais se
constituíram em sujeitos sociais da pesquisa aqui delineada, a partir do referencial teórico iniciado
para compor a presente análise. Os resultados da investigação apontaram que a introdução de
novos recursos tecnológicos no ensino ainda não produziu efeitos ambicionados na
aprendizagem, pois educadores veem alguns obstáculos para introduzir esses recursos em suas
práticas pedagógicas e planejamentos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MERI TEREZINHA PAWELSKI
Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A escola e as Tecnologias Educacionais e a Comunicação Midiática
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Tecnologias Educacionais, Comunicação Midiática, Reflexão, Planejamento,
Resumo: Diariamente somos "educados" por imagens e sons provindos da tecnologia, que
tornam os recursos tecnológicos um dos protagonistas dos processos culturais e educacionais.
Diante disso, é preciso refletir o porquê de professores do Ensino Fundamental e Médio fazerem

pouco uso das tecnologias educacionais em suas disciplinas. Esta proposta visa discutir acerca
das tecnologias educacionais existentes na escola pública e estabelecer relação com a
comunicação midiática de múltiplas linguagens. Também deseja refletir sobre sua influência na
aprendizagem e sua contribuição para a organização do trabalho pedagógico e a ação educativa.
A Unidade Didática propõe aos educadores análise, discussão e planejamento sobre o uso da
tecnologia educacional e da comunicação midiática como instrumento pedagógico. O material
está organizado em 08 seções que partirão da investigação da percepção dos professores a
respeito da temática. Na sequência são apresentados textos didáticos para fundamentar a
reflexão proposta, numa perspectiva crítica e consciente. São sugeridos livros, vídeos e filmes
relacionados à temática, visando fazer uso dos recursos tecnológicos de maneira a impulsionar a
aprendizagem significativa dos alunos e proposto aos educadores trabalhos diferenciados, que
articulam recursos tecnológicos e conteúdos para uma nova forma de ensinar. Também será
oportunizada ao grupo uma oficina no Laboratório de Informática com Workshop de Aplicativos
com a finalidade de oferecer uma experiência digital para os educadores.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MIRIAM LEITE VIEIRA GUIMARAES
Orientador: Antonia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: Intervenções pedagógicas humanizadoras para um ensino aprendizagem de melhor
qualidade a partir do 6°ano
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Educação, Alunos, Humanização, Práxis
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da participação no Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), nele será mostrado os resultados das estratégias de ação do Projeto de
Implementação Pedagógica na escola, que tem como objetivo geral: Analisar a importância do
professor pedagogo na articulação de ações humanizadoras para um ensino de qualidade junto
aos docentes e discentes a partir do 6º ano. Pretende-se possibilitar a reflexão de como o
trabalho do pedagogo pode contribuir para desenvolver ações que visem o respeito às diferenças
e à valorização do ser humano, de forma a melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem na
educação básica, mais especificamente a partir do 6º ano. A pesquisa foi organizada a partir do
método de abordagem teórica do materialismo-histórico dialético e metodologia qualitativa, com
enfoque interventivo, a fim de analisar situações que comprometem o processo de ensino
aprendizagem, ressaltando a importância de se realizar um trabalho com ações planejadas numa
perspectiva humanizadora

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MIRIAM LEITE VIEIRA GUIMARAES
Orientador: Antonia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Intervenções pedagógicas humanizadoras para um ensino aprendizagem de melhor
qualidade a partir do 6°ano
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola

Palavras-chave: Educação, Alunos, Humanização, Práxis
Resumo: Este projeto objetiva analisar a importância do professor pedagogo na articulação de
ações humanizadoras, para um ensino de qualidade junto aos docentes e discentes do 6o ano,
público alvo deste estudo. Para tanto, serão realizados encontros com docentes e funcionários
com o intuito de se fazer estudos com embasamentos teóricos em uma perspectiva do método
Materialismo- Histórico- Dialético. A pesquisa será em uma abordagem qualitativa e os dados que
nortearão a implementação do projeto, serão coletados por meio de observações e de entrevistas
com os educadores do Colégio Estadual Cecília Meireles, instituição de porte médio que oferta
ensino fundamental e médio no município de Ubiratã, são profissionais desafiados a repensar
suas práticas pedagógicas, diante dos conflitos que vivenciam no dia a dia. Assim o presente
projeto visa contribuir com estudos que possam embasar a reflexão e a ação do professor e
demais funcionários no intuito de propor a realização de intervenções humanizadoras, isto é,
considerando a educação como processo de humanização

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MIRIAM MARIA DA FONSECA
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Indisciplina na escola:uma relação de poder
Tema: Articulação entre os Segmentos de Gestão da Escola
Palavras-chave: indisciplina, poder, coerção, autoritarismo, regras
Resumo: Este artigo é resultado da pesquisa realizada no Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) 2014, desenvolvida no Instituto de Educação Estadual de Londrina (IEEL).
Num primeiro momento, trata-se de fazer um resgate do tema indisciplina na escola sobre o
prisma da História iniciando com a Comunidade primitiva, passando pela Idade Clássica, Idade
Moderna, pós modernidade chegando até os dias de hoje. Num segundo momento, inicia-se com
uma reflexão sobre a conceituação de indisciplina na escola através de grupos de estudos nos
quais utiliza-se como referencial teórico os estudos de Foucault (2007), que busca elucidar o
conceito de indisciplina escolar para os educadores que atuam no colégio acima citado. Num
terceiro momento, busca-se discutir as teorias acerca do tema indisciplina levando em
consideração as experiências vividas pelos professores pedagogos da rede pública de ensino de
diversas cidades do Estado. Objetivando vislumbrar alguns subsídios que norteiem o trabalho dos
educadores, apresenta-se uma reflexão acerca do tema Indisciplina na escola para além do
autoritarismo.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MIRIAM MARIA DA FONSECA
Orientador: ELIACIR NEVES FRANCA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Disciplina na Escola: uma relação de poder
Tema: Articulação entre os Segmentos de Gestão da Escola
Palavras-chave: escola, indisciplina, poder, controle,
Resumo: A indisciplina na escola é um tema que tem tomado dimensões relevantes. Diretores,
pedagogos, professores e pais preocupam-se na busca de soluções para esse impasse. Nessa
busca, atribuem a culpa ora aos alunos que não tem limites, ora aos professores que não

possuem autoridade no exercício da docência, ou ainda aos pais que fracassam na educação dos
filhos. Contudo, não se pode discutir o tema indisciplina na escola, sem levar em consideração a
função da escola através da História e principalmente na atualidade. Sabe-se que a função da
instituição de ensino deve estar em consonância com o tipo de aluno e sociedade que esta deve
formar. Ou seja, a forma como esse tema deve ser tratado na escola, deve assumir um
compromisso com a formação integral do educando, com a formação para a cidadania. Assim, a
finalidade deste estudo é promover a reflexão sobre o tema indisciplina escolar, a luz dos estudos
de teóricos que vislumbram outra realidade, assegurando uma nova visão em detrimento aos
fatos. Em suma, trata-se de um estudo teórico-prático a ser realizado através de grupo de estudos
com equipe diretiva, pedagógica, docentes e funcionários.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MIRIAN ROSIMERI GARCIA LOPES
Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O USO DA LINGUAGEM FÍLMICA: UMA PROPOSTA ALTERNATIVA PARA A
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Violência escolar, Bullying, Linguagem fílmica
Resumo: Esse trabalho relata os resultados da realização do Projeto intitulado: "O vídeo na
intervenção contra a violência escolar". Trata-se de uma intervenção pedagógica que
problematiza a violência no espaço escolar, ressaltando suas características, consequências e a
possibilidade de um trabalho preventivo para minimizar os danos causados as vítimas e também
aos praticantes de agressões. Dessa forma apresenta os resultados da implementação do projeto
e alguns depoimentos dos participantes do Grupo de Trabalho em Rede - GTR que contribuíram
sugerindo estratégias para que haja a conscientização dos envolvidos visando à redução das
formas de violência.
Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MIRIAN ROSIMERI GARCIA LOPES
Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O vídeo na intervenção contra a violência escolar
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Violência escolar, Bullying, Linguagem fílmica
Resumo: As escolas tornaram-se um local de risco, um reflexo da nossa sociedade, pois o
fenômeno da violência tem invadido também esse ambiente. A violência escolar é um tema que se
destaca nas mídias e tem exigido considerável atenção por parte dos educadores. Pensando
nisso, foi elaborada esta Unidade didática vinculada ao Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, com uma proposta de intervenção pedagógica que envolve reflexões e a
construção de estratégias junto aos alunos de 6º. ano, por meio da linguagem fílmica. Propõe um
canal de comunicação e transmissão de mensagens sobre violência, bullying e os tipos de
conflitos, identificação, possíveis causas, além de debates e análises críticas, sobre como os
alunos visualizaram as cenas e como procederiam nas mesmas situações, dessa maneira, buscase construir ações para o enfrentamento a violência, preconceito e bullying, visando a sua
prevenção.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MONICA LOBO DE ATHAYDE
Orientador: Rita de Cassia da Silva Oliveira - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Cidadania e Direitos Humanos - uma proposta formativa para a EJA _ Educação de
Jovens e Adultos.
Tema: Desenvolvimento Educacional Diversidade e Currículo.
Palavras-chave: Cidadania, Direitos Humanos, Educação, Educação de Jovens e Adultos
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade educacional que atende
alunos trabalhadores das classes populares e trabalha com um contexto de diversidade
sociocultural para formar através do acesso ao conhecimento e à participação social cidadãos
críticos Neste sentido é necessário que a prática educativa possibilite a formação dos alunos
voltada para o exercício da cidadania e para a transformação individual e coletiva. A contribuição
social da EJA para a efetivação de uma sociedade cidadã acontecerá por meio de uma práxis
educativa reflexiva e crítica, visto que, exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e
deveres e lutar para que eles sejam colocados em prática. O exercício da cidadania é individual e
coletivo e se constrói pela participação social e atitudes éticas tendo como base os direitos
humanos. Estes temas serão desenvolvidos na EJA por meio de oficinas temáticas durante as
aulas de Sociologia baseando-se na proposta de Educação popular de Paulo Freire permeadas
pelo diálogo e a discussão coletiva ressaltando o aspecto formativo da EJA estimulando a
participação social, pela troca de ideias e de experiências entre os sujeitos visando a
aprendizagem e o crescimento mútuos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MONICA LOBO DE ATHAYDE
Orientador: Rita de Cassia da Silva Oliveira - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Cidadania e Direitos Humanos - uma proposta formativa para a EJA - Educação de Jovens
e Adultos.
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Curículo
Palavras-chave: Cidadania,Direitos Humanos,Educação,Educação de Jovens e Adultos
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade educacional que atende
alunos trabalhadores das classes populares e trabalha com um contexto de diversidade
sociocultural para formar através do acesso ao conhecimento e à participação social cidadãos
críticos e preparados para o exercício da cidadania. Neste sentido é necessário que a prática
educativa possibilite a formação dos alunos voltada para o exercício da cidadania e para a
transformação individual e coletiva. A contribuição social da EJA para a efetivação de uma
sociedade cidadã acontecerá através de uma práxis educativa reflexiva e crítica, visto que,
exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e deveres e lutar para que eles sejam
colocados em prática. O exercício da cidadania é individual e coletivo e se constrói pela
participação social e atitudes éticas tendo como base os direitos humanos. Estes temas serão
desenvolvidos na EJA por meio de oficinas temáticas durante as aulas de Sociologia baseando-se
na proposta de Educação popular de Paulo Freire permeadas pelo diálogo e a discussão coletiva
ressaltando o aspecto formativo da EJA estimulando a participação social, a troca de ideias e de
experiências entre os sujeitos visando a aprendizagem e o crescimento mútuos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MONICA PELLIN
Orientador: Rosangela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Capacitação pedagógica para o Curso de Formação de Docentes: a relação teoria e
prática.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Curso de Formação Docente, teoria e prática, estágio curricular supervisionado,
Didática da Pedagogia Histórico-Crítica
Resumo: A dualidade entre a teoria e a prática no curso de Formação de Docentes da Educação
Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é motivo de frequente preocupação entre os
formadores, pois gera, na maioria das vezes, incoerências que se manifestam durante as etapas
que compreendem o Estágio Curricular Supervisionado, requisito inerente ao curso. Essa
dissociação entre a teoria e a prática, enfraquece as ações pedagógicas e compromete a
formação dos futuros professores. Frente a essa problemática, o objetivo deste estudo é capacitar
os alunos da quarta série do currículo pleno do Colégio Estadual Arnaldo Busato - EFMNP, de
Coronel Vivida - PR, para a promoção de práticas que relacionem a teoria à prática, pesquisando
junto aos professores as causas que levam a incoerência teórico/prática, indicando-se estratégias
de superação do problema, bem como, promovendo estudos dirigidos com os alunos sobre as
práticas dos estágios. O estudo tratará ainda dos estágios supervisionados, os quais precisam
estar em concordância com a teoria contida na Proposta Pedagógica do curso para que não se
tornem práticas meramente burocráticas e mecânicas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: MONICA PELLIN
Orientador: Rosangela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Capacitação pedagógica para o Curso de Formação de Docentes: a relação teoria e
prática.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: teoria, prática, Formação de Docentes, estágio supervisionado, Didática da
Pedagogia Histórico-Crítica
Resumo: A dualidade entre a teoria e a prática no curso de Formação de Docentes da Educação
Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é motivo de frequente preocupação entre os
formadores, pois gera, na maioria das vezes, incoerências que se manifestam durante as etapas
que compreendem o Estágio Curricular Supervisionado, requisito inerente ao curso. Essa
dissociação entre a teoria e a prática, enfraquece as ações pedagógicas e compromete a
formação dos futuros professores. Frente a essa problemática, o objetivo deste estudo é capacitar
os alunos da quarta série do currículo pleno do Colégio Estadual Arnaldo Busato - EFMNP, de
Coronel Vivida - PR, para a promoção de práticas que relacionem a teoria à prática, pesquisando
junto aos professores as causas que levam a incoerência teórico/prática, indicando-se estratégias
de superação do problema, bem como, promovendo estudos dirigidos com os alunos sobre as
práticas dos estágios. O estudo tratará ainda dos estágios supervisionados, os quais precisam
estar em concordância com a teoria contida na Proposta Pedagógica do curso para que não se
tornem práticas meramente burocráticas e mecânicas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: NARA AUGUSTA CAMARGO
Orientador: maria cristina simeoni - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Hora-atividade e formação de professores: entre o discurso e a realidade.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Pedagogo,Hora-atividade,Mediação Didática
Resumo: O foco deste estudo está no papel do Pedagogo como profissional primordial na
articulação do trabalho docente. Teve como problema: Como organizar a hora-atividade para a
formação continuada dos professores do CEEBJA de Jacarezinho? O objetivo discutir a
importância da mediação didática, durante a hora-atividade, com as Pedagogas do CEEBJA. A
metodologia foi a da pesquisa-ação (THIOLLENT, 1988) e como procedimentos foram usados: um
questionário aberto, com duas questões para os professores; as discussões do Fórum do Grupo
de Trabalho em Rede (GTR); as anotações de campo. Os resultados apontaram que as
mediações pedagógicas devem seguir as sugestões dos professores, já que são eles que
trabalham diretamente com os alunos. Suas preocupações maiores estão direcionadas para a
metodologia adequada à diversidade da faixa etária e para a avaliação continuada. Conclui-se
que é importante compreender o papel do Pedagogo como mediador didático nas práticas
docentes. A análise também demonstrou que a maioria dos professores apresentam desinteresse
em discutir novas metodologias e instrumentos de avaliação. Entre os pedagogos, foi visível que
todos tem o conhecimento teórico, o grande desafio é sair do discurso e se tornar real.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: NARA AUGUSTA CAMARGO
Orientador: maria cristina simeoni - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Hora-atividade: um espaço dialógico da (re)significação da prática docente
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do Pedagogo na escola
Palavras-chave: Pedagogo,Hora-atividade,Mediação Pedagógica
Resumo: Neste texto, pretende-se discutir a mediação pedagógica junto aos professores, no
desenvolvimento da hora-atividade. Destaca-se o papel do pedagogo como profissional primordial
na articulação do trabalho docente, podendo assim, traçar diferentes estratégias metodológicas
para redimensionar o trabalho em sala de aula, de forma a aprimorar o processo ensino e
aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos. Apresenta-se, como base,os grupos de estudos
com textos voltados para a prioridade dos professores, criando espaços para refletir a realidade,
trocar experiências e busca de conhecimentos para promoção da aprendizagem e a melhoria da
qualidade da educação.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: NATALIA OSSOSKI MILANI
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo

Título: O Projeto Político Pedagógico - PPP como instrumento de comunicação e interação na
comunidade escolar pela mediação do pedagogo.
Tema: Curiculo, organização do trabalho pedagógico e papel do Pedagogo na escola
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico - análise - reflexões - (re) elaboração
Resumo: O presente trabalho aborda o Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual General
Eurico Gaspar Dutra no município de Virmond-Pr e sua (re) elaboração coletiva no sentido de
atualizá-lo atendendo as reais necessidades. O PPP caracteriza-se por um processo contínuo de
reflexões que podem gerar novas reorganizações mediante acompanhamento e avaliações
permanentes, a fim de propiciar uma adequação às necessidades histórico-sociais do momento.
Nesse sentido, o estudo surge das seguintes indagações: Como deve ser reelaborado o PPP para
atender as reais necessidades do Colégio no sentido de desenvolver uma educação de qualidade
desenvolvendo, também a criticidade dos educandos? Qual a concepção de escola e de
educação que queremos veicular na sociedade contemporânea? Qual o papel de nossa escola e
como esta se relaciona com a sociedade? Que tipo de formação homem-mundo queremos
formar? Para desenvolver este trabalho, foi utilizada a pesquisa-ação com professores,
funcionários, pais e alunos, a fim de mobilizar a coletividade escolar. A coleta do material foi feita
por meio de questões abertas e fechadas, além de encontros com formação de grupos de leitura,
avaliação e levantamento de sugestões. O aporte teórico contou com autores como Veiga (2005)
e (2008), Vasconcellos (2010), Gemerasca e Gandin (2002), entre outros que discutem o PPP no
contexto escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: NATALIA OSSOSKI MILANI
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Projeto Político Pedagógico - PPP como instrumento de comunicação e interação entre
a comunidade escolar e a mediação do pedagogo.
Tema: Curiculo, organização do trabalho pedagógico e papel do Pedagogo na escola
Palavras-chave: Avaliação,reestruturação,atualização de dados
Resumo: O presente projeto de intervenção surge da necessidade da avaliação e reestruturação
do Projeto Político-Pedagógico do Colégio Estadual General Eurico Gaspar Dutra, que desde sua
construção passou apenas por atualizações solicitadas pela mantenedora. Neste sentido buscase com sua avaliação consequentemente atualizá-lo no sentido de atender as necessidades da
comunidade escolar em suas especificidades. Ter um projeto político pedagógico não é o bastante
numa instituição. Mais importante é a sua adequação às necessidades histórico-sociais do
momento. As mudanças que ocorrem no seio da sociedade têm impacto na educação e
influenciam no comportamento direto das pessoas, nas concepções e no modo de resolver os
problemas. Nesse sentido a escola, por meio do projeto político-pedagógico exerce o papel de
transformador social. Ou seja, de acordo com Veiga (1995): "Para ser renovador, o projeto
pedagógico deve renovar-se constantemente, caso contrário estará negando sua essência".

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: NEIVA VIEIRA
Orientador: Rosangela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo

Título: A Valorização e o Respeito à Diversidade em Sala de Aula: Contribuições da Cultura AfroBrasileira
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Preconceito, Diversidade, Literatura, Cultura Afro-Brasileira
Resumo: O presente artigo é resultado da pesquisa de cunho qualitativo, do tipo pesquisa-ação
que utilizou como instrumentos para coleta de dados atividades de debate, pesquisa e produções
dos alunos, implementada no Colégio Estadual Castro Alves de Quedas do Iguaçu - PR com
alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio cuja temática central é a valorização e o
respeito à diversidade cultura da afro-brasileira. A unidade didática produzida e implementada no
colégio teve como intuito promover a conscientização dos alunos sobre essa diversidade, a
influência e as contribuições da cultura afro-brasileira, bem como levá-los à reflexão sobre os
aspectos negativos do preconceito, da discriminação e do bullying presentes na comunidade
escolar, reconhecendo que os seres humanos devem ser valorizados como iguais, independente
da classe social, raça ou cor. Dessa forma, apresentaram-se alguns aspectos da cultura afro que
influenciaram e contribuíram na formação da sociedade brasileira, por meio de atividades que
exploraram a culinária, a arte (artesanato e lenda da boneca de pano abayomi), brincadeiras,
jogos africanos, literatura infantil, conceituação de termos como racismo, discriminação e
preconceito étnico, multiculturalismo, diversidade cultural, entre outros. No decorrer dos trabalhos,
observou-se um grande interesse das turmas para a realização das atividades propostas bem
como a percepção da importância das contribuições dos povos africanos na formação cultural do
Brasil, mostrando que a identidade cultural brasileira tem muito mais do que se pensava da
cultura africana.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: NEIVA VIEIRA
Orientador: Rosangela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Valorização e o Respeito à Diversidade em Sala de Aula: Contribuições da Cultura AfroBrasileira
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Preconceito, Diversidade, Literatura, Cultura Afro-Brasileira
Resumo: Em nosso país, o preconceito sempre foi um problema nas relações entre as pessoas,
e dentre eles o preconceito racial vem tratando o negro por longos anos, como um ser inferior.
Devido a isso, e embasado na Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 5º, que determina que
somos todos iguais perante a lei; bem como, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nº 9394/96), tornar obrigatório o estudo da cultura africana em todas as instituições de
ensino; e ainda com a Lei nº 10.639/03, tornar obrigatório o ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana. Apesar alguns avanços ainda vivemos em uma sociedade excludente e
racista, o que levou a implementação de leis e de um sistema de cotas para garantir aquilo que
deveria ser naturalmente garantido a todos, indistintamente. Sendo a escola um excelente veículo
de transformação que atinge a todas as camadas sociais, é nela que devemos buscar subsídios
para a superação das desigualdades sociais e culturais, para transformar a sociedade e preparála para lidar com a diversidade. Nesse sentido, a presente unidade didática, cujas atividades
serão aplicadas no Colégio Estadual Castro Alves - Ensino Fundamental e Médio, pretende
valorizar a diversidade e fazer um resgate da cultura afro-brasileira e das contribuições desses
povos na culinária, na arte (artesanato), nas brincadeiras e na literatura infantil, como forma de
expressão e instrumento de reflexão sobre a discriminação presente na escola em relação ao
aluno negro e/ou descendente.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: NEUZA TRICHES STEIMBACH
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: CONCEPÇÕES E MATERIALIDADE DE AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
BÁSICA BRASILEIRA
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação; Avaliações externas de rendimento escolar: SAEP,
SAEB, Prova Brasil, ENEM, PISA.
Palavras-chave: Qualidade, Qualidade da Educação, Avaliação, Avaliação em larga escala,
Ensino e Aprendizagem
Resumo: O objetivo do presente texto é apresentar as ações que compuseram o processo de
observação, problematização, fundamentação teórica, contextualização e implementação do
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, na Escola Estadual Jorge Nacli - Ensino
Fundamental da cidade de Nova Aurora, Paraná. Sistematizamos parte do conhecimento sobre as
políticas públicas, qualidade da educação e conceitos de avaliação, com a intenção de contribuir
para a compreensão do tema e melhor utilização dos resultados das avaliações enquanto
diagnóstico e ferramenta que possam contribuir para o trabalho pedagógico. Apresentamos
definições de qualidade baseadas em avaliações internas e em larga escala, associadas a
critérios de eficiência, eficácia, efetividade e relevância. Levando em consideração a
complexidade e polissemia do conceito qualidade da educação sistematizamos reflexões capazes
de auxiliar o desenvolvimento da prática pedagógica, bem como instigar a comunidade escolar, à
necessidade de formação continuada, tendo a discussão e reflexão como meios para a superação
das problemáticas que influenciam o setor educacional.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: NEUZA TRICHES STEIMBACH
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Concepções e Materialidade de Avaliação e Qualidade da Educação Básica Brasileira
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação; Avaliações externas de rendimento escolar: SAEP,
SAEB, Prova Brasil, ENEM, PISA
Palavras-chave: Qualidade, Qualidade da Educação, Avaliação, avaliação em larga escala,
Ensino e Aprendizagem
Resumo: Este trabalho apresenta-se como pesquisa teórica, que busca sistematizar parte do
conhecimento sobre as políticas públicas e conceitos de avaliação, a fim de contribuir para a
compreensão da temática, bem como a utilização dos resultados das avaliações enquanto
diagnóstico e ferramenta para intervenção no trabalho pedagógico. Apresenta definições de
qualidade baseadas em avaliações internas e em larga escala, associadas a critérios de
eficiência, eficácia, efetividade e relevância. Em razão da complexidade e polissemia do conceito
qualidade da educação pretendeu-se sistematizar reflexões que poderão contribuir com a prática
pedagógica, além de instigar a comunidade escolar, supondo a necessidade de estudo, discussão
e reflexão para a superação das problemáticas que influenciam o setor educacional.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ODETE APARECIDA MINE
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Participação e o envolvimento das famílias com a escola: caminhos paraa efetivação do
processo ensino/aprendizagem.
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão
Palavras-chave: Gestão, Participação, Escola, Família
Resumo: Este artigo corresponde à finalização da formação continuada realizada no Programa
de Desenvolvimento Educacional PDE/SEED. Neste trabalho buscou-se analisar e refletir como
vem ocorrendo a participação da família no dia a dia escolar e quais as expectativas em relação a
esta temática para o contexto escolar e principalmente para o processo ensino/aprendizagem.
Partindo-se do pressuposto que a participação e o envolvimento da família com a escola têm sido
considerados uma necessidade constante, foram organizados encontros, momentos coletivos
com as famílias a fim de refletir qual seria a influência desta relação para melhorar o processo
ensino/aprendizagem. A proposta é que estes momentos de reflexão fossem significativos e
contribuíssem para que a participação e o envolvimento das famílias com a escola pudessem de
fato influenciar de maneira positiva no processo de ensino/aprendizagem. Foi possível através
dos encontros compreender como a família está acompanhando o trabalho da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ODETE APARECIDA MINE
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A importância da participação e do envolvimento das famílias com a escola.
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Gestão, Participação, Escola, Família,
Resumo: A participação e o envolvimento das famílias com a escola têm sido considerados como
uma necessidade constante, mas qual seria a influência desta relação para melhorar o processo
ensino/aprendizagem? A participação e o envolvimento das famílias com a escola poderá
melhorar tal processo? Propõem-se momentos coletivos com as famílias, professores e
funcionários para esclarecimentos sobre as concepções, conceitos e funções de cada instituição,
desenvolvidos a partir de encontros, palestras e filmes para reflexão. Neste sentido pretende-se
com este trabalho redimensionar e fortalecer a participação e o envolvimento das famílias com a
escola, propondo uma forma de participação onde possam se envolver de maneira organizada e
sistematizada. Espera-se que este projeto, seja incorporado ao Projeto Político Pedagógico
(P.P.P.) da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: OIVETE DE LUCIA CHIOQUETA MESOMO
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo

Título: Articulação entre as duas etapas do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (5º ano) e Anos
Finais (6ºano)
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Ensino Fundamental, Ensino Aprendizagem, Práticas pedagógicas, Transição
do 5º para o 6º ano,
Resumo: O presente artigo apresenta algumas reflexões a respeito da articulação entre as duas
etapas do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais, bem como o resultado de uma
proposta pedagógica. O objetivo principal deste trabalho foi investigar quais os fatores que
influenciam e impedem a articulação entre os Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental,
suas implicações no ensino aprendizagem dos alunos e atitudes pedagógicas que subsidiem a
prática docente para amenizar as dificuldades de adaptação no 6º ano. O texto parte de uma
fundamentação teórica que aborda os aspectos legais da articulação entre as duas etapas, a
transição do 5º para o 6º ano, infância e adolescência e organização do trabalho pedagógico: do
planejamento à avaliação. A metodologia constou de uma pesquisa bibliográfica, da elaboração
do material didático, da pesquisa de campo, da implementação junto aos professores do 6º ano,
em Pato Branco-PR e da realização de um Grupo de Trabalho em Rede - GTR com professores
pedagogos da rede estadual. Através da realização deste trabalho constatou-se que os alunos do
5º ano apresentam ansiedade e insegurança em relação à nova escola, aos novos professores e
às disciplinas ofertadas. Os professores do 6º ano e pedagogos apontam para a necessidade das
escolas planejarem ações que facilitem a adaptação dos alunos no novo ambiente escolar e, em
relação às políticas educacionais, a necessidade do diálogo entre as mantenedoras e a oferta de
formação continuada para professores do 5º e do 6º ano.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: OIVETE DE LUCIA CHIOQUETA MESOMO
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Articulação entre as duas etapas do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (5º ano) e Anos
Finais (6ºano)
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Ensino Fundamental, Políticas educacionais, Ensino aprendizagem, Práticas
pedagógicas
Resumo: A articulação entre as duas etapas do ensino fundamental: anos iniciais (5º ano) e anos
finais (6º ano) é um tema que merece reflexão, devido às dificuldades de adaptação que os
alunos do 6º ano encontram, interferindo no processo de ensino aprendizagem. A transição de
uma etapa para outra é um grande desafio para as crianças, pois enfrentam novo ambiente
escolar, novas formas de ensino, novos colegas e novos professores. Para algumas, o ano de
transição, é o ano do insucesso escolar. Através deste trabalho, objetiva-se pesquisar quais os
fatores que influenciam e impedem a articulação entre as duas etapas do ensino fundamental (5º
e 6º ano), suas implicações no ensino aprendizagem dos alunos do 6º ano e atitudes pedagógicas
que subsidiem a prática docente para amenizar as dificuldades de adaptação. O material está
estruturado em quatro unidades: a) Ensino Fundamental, b) Infância e Adolescência,
c)Organização do trabalho pedagógico, d) Transição dos alunos do 5º ano para o 6º ano do
Ensino Fundamental. Cada unidade é constituída por fundamentação teórica, orientações
metodológicas e referências bibliográficas. A expectativa é que este material seja um instrumento
de reflexão teórica e de apoio para a efetivação de ações docentes que facilitem a articulação
entre as duas etapas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ORLEI CAMPAGNARO VIEIRA
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Gestão escolar e a participação da família
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Gestão democrática, família, escola
Resumo: O presente artigo é o resultado de pesquisa bibliográfica, implementação do projeto de
intervenção pedagógica do programa PDE-SEED/PR. e reflexões feitas com pais de alunos de
sextos anos, direção, equipe pedagógica e funcionários do Colégio Estadual D. Pedro I - EFMPN
na cidade de Pitanga - Pr. com a finalidade de refletir sobre a Gestão Democrática e os
segmentos que as compõe a Gestão Escolar democrática como articuladora da função social da
escola e da família. A abordagem metodológica esta ancorada na pesquisa-ação. O
embasamento teórico tem referências de PARO (2000), LÜCK (2002), SAVIANI (2007).

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ORLEI CAMPAGNARO VIEIRA
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Gestão escolar e a participação da família
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Gestão escolar, família, escola
Resumo: O presente Caderno Pedagógico tem como intenção refletir sobre o processo de
interação Escola-Família, bem como as possibilidades de fortalecimento da participação das
famílias de forma efetiva por meio dos segmentos de gestão da escola.Considerando a escola
como um dos espaços de socialização do saber, historicamente produzido pela humanidade ao
longo de sua história, mas que nem sempre atendeu ou atende os interesses daqueles que nela
tem acesso. Nesse sentido refletir sobre a Gestão Democrática e os segmentos que as compõe,
as funções da família e da escola merecem prioridade diante dos desafios educacionais que
vivenciamos. Um dos segmentos que tem gerado grandes discussões é a participação da família.
Muitos pais ou responsáveis pela ocupação diária ou por descuido pouco acompanham os filhos
no processo de aprendizagem. Quando são chamados ou convocados a virem na escola, muitos
deles não sabem sequer o ano ou turma que seus filhos estudam. Assim a intenção desse
trabalho é buscar mecanismos que possibilitem maior aproximação da escola e a família.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: PEDRO LUIZ MOREIRA
Orientador: Rosangela Trabuco Malvestio da Silva - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: A utilização do cinema no contexto educativo: limites e possibilidades
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacinais

Palavras-chave: Educação, Cinema, Teoria Crítica, Mediação
Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre a utilização de obras cinematográficas
como recurso pedagógico em sala de aula. É uma pesquisa bibliográfica, e o referencial teórico
pauta-se em Theodor W. Adorno e Max Horkheimer (1985), autores da Teoria Crítica, que
cunharam o conceito de Indústria Cultural. Destaca as ideias de Christoph Turcke (2010), que
analisa a importância da mídia na formação da subjetividade humana, Cristina Bruzzo (1995), que
contextualiza o nascimento do cinema e da indústria cinematográfica, Renato Mocellin (2009), que
discute a utilização das produções do cinema com o intuito de melhorar as práticas pedagógicas.
De modo geral estes autores ajudam a entender influência da Indústria Cultural sobre os
processos de socialização do conhecimento e da cultura. A primeira parte do trabalho apresenta
alguns conceitos elementares das narrativas fílmicas. O segundo momento apresenta um quadro
conceitual, elaborado a partir dos fundamentos da Teoria Crítica e da Indústria Cultural, que pode
ser utilizado como elemento de análise e reflexão crítica, pois busca desvelar os mecanismos de
dominação e os conteúdos ideologizados, que o cinema, produto da Indústria Cultural veicula.
Para concluir apresenta-se uma síntese das diferentes etapas que constituem o projeto
desenvolvido no PDE. Entre os resultados obtidos é possível destacar que o cinema tem um
grande potencial como recurso pedagógico tendo em vista a capacidade de sensibilização para o
aprendizado. No entanto, o trabalho do professor é fundamental em todo o processo, a falta de
planejamento e mediação transforma a utilização do cinema no contexto educativo em mero
entretenimento.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: PEDRO LUIZ MOREIRA
Orientador: Rosangela Trabuco Malvestio da Silva - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Utilização do Cinema no Contexto Educativo: Limites e Possibilidades
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Educação, Cinema, Teoria Crítica, Mediação,
Resumo: O presente material didático tem por objetivo refletir sobre a utilização de obras
cinematográficas como recurso pedagógico em sala de aula, desvelando as implicações deste
recurso no contexto da sociedade atual. Para tanto, o referencial teórico pauta-se em Theodor W.
Adorno e Max Horkheimer (1985), autores da Teoria Crítica, que cunharam o conceito de Indústria
Cultural, Christoph Turcke (2010), que analisa a importância da mídia na formação da
subjetividade humana, Bruno Pucci (2007), que discute a questão da relação entre Teoria Crítica e
educação na formação da cultura na escola, Robson Loreiro e Antonio Álvaro Soares Zuin (2010),
que analisam a produção cinematográfica fundamentados nos conceitos da Indústria Cultural.
Estes autores ajudam a entender a influência da Indústria Cultural sobre os processos de
socialização do conhecimento e da cultura. Para tanto, as primeiras unidades trarão alguns
conceitos fundamentais para o entendimento da Indústria Cultural, tais como dominação,
emancipação, razão instrumental, e cultura de massa. Em um segundo momento, buscar-se-á
trabalhar com o cinema em sala de aula como um recurso para que o professor mobilize seu
alunado para discussões relevantes no âmbito da sociedade. Por fim o intuito será a análise
fílmica em uma perspectiva da Teoria Crítica, propondo que os cursistas desenvolvam um
trabalho específico com filmes em sua disciplina.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: RAQUEL SANT`ANA MARTINS
Orientador: LEOCILEA APARECIDA VIEIRA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Conselho Escolar: uma Construção Coletiva
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Conselho Escolar, Gestão Democrática, Participação
Resumo: O Conselho Escolar como órgão máximo da gestão democrática na escola, muitas
vezes, fica relegado à obrigação burocrática e formal para aplicação do financiamento
educacional, legitimando a tomada de decisões de um ou por um grupo pequeno de pessoas.
Considerando a estreita relação que há entre a organização pedagógica e a percepção dos
sujeitos que integram esse espaço, este estudo tem como objetivo refletir sobre a participação
colaborativa nas ações reais e o entendimento do papel de cada representante no Conselho
Escolar, propondo encontros para estudos do histórico e legislação dos Conselhos Escolares,
Gestão Democrática, como caminho para tomada de decisões coletivamente. Os resultados
evidenciaram que por meio dos projetos de valorização e capacitação do Conselho Escolar, é
possível fortalecer e consolidar o Conselho Escolar para a melhoria da qualidade de ensino.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: RAQUEL SANT`ANA MARTINS
Orientador: LEOCILEA APARECIDA VIEIRA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Conselho Escolar: uma Construção Coletiva
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Conselho Escolar, Gestão Democrática, Participação
Resumo: O Conselho Escolar como órgão máximo da gestão democrática na escola, muitas
vezes, fica relegado a obrigação burocrática e formal para aplicação do financiamento
educacional, legitimando a tomada de decisões de um ou por um grupo pequeno de pessoas. A
organização deste Caderno Pedagógico tem como objetivo a reflexão da participação colaborativa
nas ações reais e o entendimento do papel de cada representante no Conselho Escolar, propondo
encontros para estudos e discussão do trabalho coletivo, junto à direção, como órgão do
colegiado que os representa, os anseios da coletividade escolar, e assim, fortalecer e consolidar o
Conselho Escolar para a melhoria da qualidade de ensino.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: REGINA GOSS VELTER DO PRADO
Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O Respeito à Diversidade Na Construção de uma Cultura de Paz na Comunidade do
Colégio Estadual desembargador Cunha Pereira

Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Educação, Violência, Cultura de Paz
Resumo: A intenção desse artigo é contribuir no trabalho da Equipe Pedagógica, pois, ela se
depara constantemente com situações de conflitos entre os alunos, de alunos com professores e
funcionários, ou, mesmo, com os próprios pais e pessoas de fora da comunidade escolar. De um
modo geral, o pedagogo não consegue fazer um trabalho mais efetivo, pois direciona
praticamente toda a sua energia para "apagar os incêndios" que acontecem todos os dias no
ambiente escolar. Tais situações trazem a percepção de que o que está faltando nas interrelações humanas é mais respeito ao outro, respeito à diversidade. O fato é que a violência
gerada nestes conflitos afeta o ensino-aprendizagem, pois quebra a harmonia entre alunos e
professores. Esse artigo é o resultado da aplicação do projeto de intervenção junto aos alunos de
oitavo ano do Ensino Fundamental - Anos Finais e, para isso foram usadas referencias impressas
e online, além do caderno de atividades produzido através do projeto PDE. A partir desse trabalho
constatou-se que os saberes advindos dos alunos sobre o tema é amplo, porém no dia a dia não
é posto em prática, explicando assim o motivo de tantas atitudes violentas constatadas no
atendimento aos adolescentes pela Equipe Pedagógica, ficando evidente a importância do
respeito à diversidade na construção de uma cultura de paz na comunidade do Colégio Estadual
Desembargador Cunha Pereira.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: REGINA GOSS VELTER DO PRADO
Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Respeito à Diversidade Na Construção de uma Cultura de Paz na Comunidade do
Colégio Estadual desembargador Cunha Pereira
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo
Palavras-chave: Educação, Diversidade e Violência
Resumo: No cotidiano escolar a Equipe Pedagógica se depara constantemente com situações de
conflitos entre os alunos, de alunos com professores e funcionários, ou, mesmo, com os próprios
pais e pessoas de fora da comunidade escolar. A partir de minha própria experiência como
pedagoga de uma escola pública, percebo que, de um modo geral, o pedagogo não consegue
fazer um trabalho mais efetivo, pois direciona praticamente toda a sua energia para "apagar os
incêndios" que acontecem todos os dias no ambiente escolar. Dito de outro modo, estes
profissionais da educação restringem sua função pedagógica a resolver conflitos. Tais situações
trazem a percepção de que o que está faltando nas inter-relações humanas é mais respeito ao
outro, respeito à diversidade. O fato é que a violência gerada nestes conflitos afeta o ensinoaprendizagem, pois quebra a harmonia entre alunos e professores. Alguns professores voltam
para as salas de aula desanimados e já não ensinam com tanta motivação. Os estudantes,
consequentemente, não aprendem os conteúdos como deveriam. Essa sensação de que "não vai
dar nada" é frustrante para toda a equipe escolar. Percebe-se a importância do pedagogo saber
lidar melhor com esse problema para promover o equilíbrio no trabalho pedagógico. Assim
pretendemos com esse projeto desenvolver atividades com o objetivo de promover o respeito à
diversidade na construção de uma cultura de paz na comunidade do Colégio Estadual
Desembargador Cunha Pereira.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: RENATA BRASAO DA SILVA ARRAES
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Relações escolares e adolescência: prevenção para a utilização de drogas ilícitas.
Tema: Desenvolvimento Educacional, diversidade e currículo.
Palavras-chave: drogas, escola, prevenção
Resumo: O presente artigo apresenta alguns resultados do trabalho desenvolvido com os alunos
do 9º ano C, período vespertino do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Jardim Maracanã,
utilizando atividades contextualizadas na perspectiva de estratégias de prevenção e de novas
construções sobre a temática drogas e mais especificamente, sobre as consequências do
consumo da maconha, buscando articular os conhecimentos já adquiridos e acumulados pelos
alunos com os conhecimentos trabalhados durante a implementação das atividades,
estabelecendo relações de interação com o outro, a fim de proporcionar uma aprendizagem
significativa e conceitual, sobre as consequências psíquicas, emocionais, sociais e orgânicas na
utilização da maconha buscando proporcionar aos alunos condições de subsidiar criticamente
suas escolhas e decisões dentro e fora da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: RENATA BRASAO DA SILVA ARRAES
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Relações escolares e adolescência: prevenção para a não utilização de drogas ilícitas.
Tema: Desenvolvimento Educacional, diversidade e currículo.
Palavras-chave: Drogas, prevenção, escola
Resumo: Constamos que o uso de drogas por adolescentes, faz parte do cotidiano de nossas
escolas, esta realidade tem se tornado um desafio em nossas salas de aula e nas relações
estabelecidas no ambiente escolar, pensando a educação e o conhecimento que visa instruir o
individuo em diversas dimensões, a temática drogas tornou-se um desafio pedagógico, que deve
ser trabalhado a fim de transcender os muros escolares. Esta produção didático pedagógica tem
por objetivo problematizar a percepção dos alunos em relação à utilização e consequências das
drogas e mais especificamente o consumo da maconha e seus reflexos no ambiente escolar,
colocando em foco a prevenção. Espera-se que este momento de estudo contribua para a
Educação Básica do estado do Paraná do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: RENATA MELISSA BOSCHETTI
Orientador: Dirce Aparecida Foletto de Moraes - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O uso das tecnologias digitais na formação de professores: implementação do moodle em
uma escola da educação básica
Tema: Tecnologias Educacionais

Palavras-chave: Moodle, Processo de ensino e aprendizagem, Formação continuada,
Resumo: Este artigo tem como objetivo geral compreender os limites e possibilidades na
implementação do moodle enquanto ferramenta pedagógica no processo de ensino e
aprendizagem no contexto de uma escola pública. O estudo corporiza-se com o desenvolvimento
do Projeto de Intervenção Pedagógica, a Produção Didático Pedagógica, a Implementação do
Projeto de Intervenção na Escola e as discussões do Grupo de Trabalho em Rede - GTR,
propostas estas do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2014. O encaminhamento
metodológico é constituído em uma pesquisa de cunho qualitativo com pressupostos da pesquisaintervenção. Para coletar os dados foram utilizadas as técnicas: observação participante e grupo
focal. Os resultados indicam que o uso d o moodle como ferramenta pedagógica no processo
ensino e aprendizagem apresenta muitas possibilidades, capazes de promover experiências
significativas e novas formas de ensinar e aprender, dentre elas a interatividade entre docentes e
alunos, qualidade e quantidade de acesso, difusão de conhecimentos acessados em bibliotecas
digitais, produção de material didático, discussões, compartilhamentos de conteúdos, trabalho e
produção colaborativa por meio das interfaces como fóruns, chats, wikis, entre outros. Entretanto,
o estudo revelou que essas possibilidades encontram barreiras nos aspectos limitantes, que se
destacam aqueles relacionados à infraestrutura, a perspectiva técnica das ferramentas
tecnológicas, a formação inicial e a formação continuada.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: RENATA MELISSA BOSCHETTI
Orientador: Dirce Aparecida Foletto de Moraes - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
IMPLEMENTAÇÃO DO MOODLE EM UMA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Tecnologias digitais, Ambiente irtual de aprendizagem, Moodle, Ensino e
aprendizagem
Resumo: A presente produção Didático-pedagógica, no formato de Caderno Pedagógico,
divididos em Unidades, se constitui em um material didático que subsidiará os encontros e os
estudos que neles acontecerão. Essa proposta de implementação surgiu das discussões entre
direção, professores e pedagogas ao longo dos anos da prática educacional, especificamente
sobre a importância e a utilização das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem
em uma perspectiva pedagógica, a qual visa superar a ideia do uso de tais aparatos apenas como
recurso para ensinar, na busca pela superação da lógica da instrução. Desta forma, optou-se pela
utilização da plataforma moodle como ferramenta de apoio ao trabalho pedagógico presencial. E,
assim proporcionar à ação docente mediar os conteúdos curriculares e as práticas de salas de
aula dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, como possibilidades de novas experiências
significativas no processo ensino e de aprendizagem.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ROSANA APARECIDA KOBAY DUPSK
Orientador: BEATRIZ GOMES NADAL - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Gestão e organização do trabalho pedagógico: o compromisso de todos com mediação do

pedagogo
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico
Palavras-chave: Gestão escolar, Organização escolar, Trabalho pedagógico, Pedagogo,
Resumo: O presente artigo é fruto do trabalho de intervenção pedagógica sobre o tema "Gestão
Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico", no Programa de Desenvolvimento Educacional
do Paraná - PDE, promovido pela Secretaria do Estado de Educação do Paraná. Inúmeras
discussões sobre o tema têm sido promovidas no contexto da escola pública, portanto esse artigo
aponta necessidade de estudo e ampla reflexão por parte das equipes da escola sobre o tema.
Traz questões centrais para a reflexão político-pedagógica da escola em face de sua função
social buscando a articulação entre a produção acadêmica e o trabalho escolar. Propõe um
processo de formação de professores e gestores onde a gestão democrática e a participação da
comunidade pautam-se no projeto político pedagógico. Pudemos perceber quão importante é a
temática no dia a dia da escola, através das contribuições obtidas após a realização deste projeto
que afirmaram que o fortalecimento da gestão democrática pode garantir a autonomia da escola,
participação da comunidade escolar e o sucesso dos educandos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ROSANA APARECIDA KOBAY DUPSK
Orientador: BEATRIZ GOMES NADAL - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Gestão escolar e organização do trabalho pedagógico: compromisso de todos
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Gestão escolar, Organização escolar, Trabalho pedagógico, Trabalho coletivo,
Equipe de gestão
Resumo: O trabalho consiste num caderno pedagógico voltado ao trabalho formativo na área de
gestão e organização escolar. Trata de questões centrais para a reflexão político-pedagógica da
escola em face de sua função social e da prática pedagógica. Buscando a articulação entre a
produção acadêmica e o trabalho escolar, propõe um processo de formação de professores e
gestores em torno da reflexão sobre temas como a escola na sociedade contemporânea, a gestão
escolar e a participação da comunidade, o projeto político pedagógico, a direção e a coordenação
da escola e a organização do trabalho docente. Volta-se, também, à sustentação da elaboração
de um plano de trabalho para as instituições participantes.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ROSANA VASCONCELOS VITO
Orientador: Jose Joaquim Pereira Melo - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Avaliação no Ensino Médio:Considerações sobre o desafio docente frente aos
instrumentos e critérios avaliativos.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação.
Palavras-chave: Educação, Avaliação, Ensino Médio, Instrumentos e critérios,
Resumo: O estudo tem por objetivo propor aos professores da rede pública de ensino do Estado
do Paraná, a reflexão sobre a avaliação, os critérios e instrumentos utilizados com os alunos do
ensino médio e a obtenção dos resultados esperados. Esta abordagem teve origem investigativa
a partir do índice do IDEB e dos resultados de avanço e retenção das turmas do ensino médio

apresentados no relatório final do Colégio Tiradentes de Umuarama-Pr. Como encaminhamento
das ações pedagógicas utilizadas durante o desenvolvimento do projeto de intervenção,
realizamos oito encontros presenciais com os professores e alunos, permitindo assim que, todos
pudessem participar de discussões teóricas e práticas sobre o objeto de pesquisa em questão. A
conclusão deste estudo foi que os métodos avaliativos utilizados pelos professores não atendem
a necessidade dos mesmos e não apresentam resultados satisfatórios. Com isso, entende-se a
necessidade da diversificação dos instrumentos avaliativos, no sentido de oferecer possibilidades
diferenciadas que instiguem os alunos a demonstrarem o conhecimento adquirido sem apresentar
o "estigma" que carregam da prova.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ROSANA VASCONCELOS VITO
Orientador: Jose Joaquim Pereira Melo - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Avaliação no Ensino Médio: A busca pela qualidade da educação pública por meio da
análise e reflexão das práticas avaliativas.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Avaliação, Ensino Médio, Critérios, Instrumentos,
Resumo: O presente projeto tem como objetivo proporcionar momentos de reflexão sobre as
implicações das práticas avaliativas utilizadas na escola e a função social da escola pública
dentro deste contexto. O texto tem como base de fundamentação algumas questões que
auxiliarão professores e alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Tiradentes
de Umuarama a refletirem sobre os conceitos, critérios e instrumentos avaliativos utilizados no
processo pedagógico. Para tanto serão utilizadas como fontes de pesquisa: os documentos da
escola (Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica, Regimento e Diretrizes curriculares
Estaduais) e as teorias de Luckesi e Perrenoud sobre avaliação escolar. Com isso, espera-se que
após a implementação do projeto, professores e alunos possam (re)pensar seus conceitos e
agregar novos conhecimentos que possam auxiliar no desenvolvimento pedagógico e no
desempenho de seu papel político e social.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ROSANGELA ALVES DA SILVA
Orientador: Rosangela Trabuco Malvestio da Silva - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: REFLEXÕES SOBRE O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NO AMBIENTE
ESCOLAR: POSSIBILIDADES E DESAFIOS
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Educação, Aprendizagem, Tecnologias da Informação, Formação do Professor
Resumo: Este artigo corresponde à parte conclusiva dos trabalhos realizados no PDE e busca
refletir sobre as novas tecnologias da informação no contexto educativo, verificando a forma como
estas têm sido utilizadas por professores e alunos dentro do espaço escolar. O estudo tem como
referência os autores Luís Paulo Leopoldo Mercado (2002), José Leon Crochik (1998), José
Manoel Moran (2008), Vânia Moreira Kenski (2008), que discutem o uso das tecnologias da
informação e comunicação no ambiente escolar, propondo alguns encaminhamentos que visam

superar o espontaneísmo que caracteriza algumas práticas docentes. O trabalho de aplicação do
Projeto constituiu-se de estratégias variadas tanto teóricas quanto práticas, com estudo e análise
de textos, reflexão e discussão sobre a educação frente às novas tecnologias da informação e as
formas de sua utilização no cotidiano escolar. Para tanto, foi organizado um curso no formato de
oficina, com carga horária de 40 horas para os professores da rede estadual no Colégio Estadual
Almirante Tamandaré- E.F.M.P, de Cruzeiro do Oeste. Pr. O trabalho realizado partiu do estudo de
diferentes situações sobre o uso das tecnologias da informação no ambiente escolar, suas
possibilidades e desafios. Os resultados obtidos foram relevantes para os professores que
participaram desta formação, pois foram desenvolvidas atividades no laboratório de informáticas,
colaborando com a formação continuada dos mesmos. Ao final, pode-se concluir que o objetivo
principal do projeto, refletir sobre as novas tecnologias da informação no contexto educativo, foi
atingido, possibilitando uma reflexão de como estas têm sido utilizadas por professores e alunos
no dia a dia da escola, bem como

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: ROSANGELA ALVES DA SILVA
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Título: Reflexões Sobre o Uso das Tecnologias da Informação no Ambiente Escolar:
possibilidades e desafios
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais
Palavras-chave: Tecnologias da informação, Professor, Aluno, Educação,
Resumo: O material elaborado nesta unidade didático-pedagógica tem por objetivo refletir sobre
as novas tecnologias da informação no contexto educativo, verificando a forma como estas têm
sido utilizadas por professores e alunos dentro do espaço escolar, a fim de melhorar a qualidade
da educação. A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, pautada no estudo bibliográfico de
livros, artigos e pesquisas em internet, nos autores Luís Paulo Leopoldo Mercado (2002), José
Leon Crochik (1998), José Manoel Moran (2008), Vânia Moreira Kenski (2008) dentre outros, que
contribuem nas discussões sobre o uso das TICs na sociedade atual e sua utilização na escola.
Busca também analisar ainda aspectos primordiais para o fazer pedagógico quando o trabalho
educativo é realizado no laboratório de informática. Essa discussão perpassará por elementos
fundamentais à prática docente: mediação, metodologia, planejamento e a possibilidade do uso
dos meios virtuais vinculados à internet como recurso pedagógico.
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Título: Agrupamentos cooperativos: uma estratégia metodológica para se trabalhar a diversidade.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Agrupamentos, Sócio-interacionismo, Aprendizagem cooperativa,
Resumo: O presente trabalho tem sua origem na preocupação quanto às dificuldades
encontradas a cada ano que passa, com crianças que são recebidas, em níveis de aprendizagem

diferenciados nas turmas da Educação Básica. Para turmas heterogêneas se fazem necessárias
adaptações curriculares e metodologias coerentes com a dinâmica de sala de aula. Diante desses
fatores o estudo se justifica pela necessidade de averiguar junto aos docentes a viabilidade de se
trabalhar com agrupamentos em sala de aula. Como critérios para organizar os agrupamentos
consideram-se os níveis de aprendizagem próximos e estilos de aprendizagem semelhantes, isso
não quer dizer formar grupos homogêneos, pois o resultado seria ineficaz, pois o que se pretende
é a interação entre os pares, a troca de experiências e melhor intervenção e mediação
pedagógica do professor. Para tanto se buscou subsídios na teoria sóciointeracionista de Vigotsky
e em princípios da aprendizagem cooperativa focando em aplicações praticas em sala de aula.
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Resumo: O presente trabalho surge da preocupação de que a cada ano recebe-se alunos, em
todas as turmas do Ensino Fundamental e Médio, com diferentes níveis de desenvolvimento,
ritmos e estilos de aprendizagem o que torna o ambiente de sala de aula bastante heterogêneo,
implicando em algumas dificuldades aos docentes em aplicar metodologias adequadas para
atingir a todos igualmente. Portanto a presente proposta procura averiguar a viabilidade de se
trabalhar com agrupamentos em sala de aula, com alunos em níveis próximos ou distantes de
desenvolvimento e aprendizagem, de acordo com a especificidade do trabalho proposto pelo
professor, e dos objetivos que se pretende alcançar. Os agrupamentos possibilitariam a interação
entre os pares, a troca de experiências e melhor intervenção do professor. Para tanto buscou-se
subsídios na teoria sociointeracionista de Vygotsky e em princípios da aprendizagem cooperativa
focando em aplicações práticas em sala de aula.
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Título: EVASÃO E ABANDONO ESCOLAR: CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E ALTERNATIVAS - O
COMBATE A EVASÃO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA DOS ALUNOS
Tema: Ensino Aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: O presente artigo versa sobre a evasão e o abandono escolar, problemas que
afligem muitas escolas, Após levantamento dos dados de evasão na escola nos últimos 3 anos,
nos documentos escolares do Ensino Fundamental, foi elaborado questionário dirigido a alu
Resumo: O presente artigo versa sobre a evasão e o abandono escolar, problemas que afligem
muitas escolas. Após levantamento dos dados de evasão na escola nos últimos 3 anos, nos
documentos escolares do Ensino Fundamental, foi elaborado questionário dirigido a alunos com
histórico de abandono em anos anteriores, e realizada entrevista com professores. Os dados
oriundos de tais materiais fundamentaram uma grupo de estudo sobre a temática desenvolvido
com 9 professores do colégio. O material de implementação na escola foi discutido com 13

professores da rede de ensino estadual do Paraná que se inscreveram para participar de um
Grupo de Trabalho em Rede. Os questionários dos alunos apontaram como causas de abandono
e evasão escolar na referida escola questões de natureza social. Os estudos realizados pelos
professores possibilitaram refletir sobre essas causas, bem como planejar estratégias de ações
que possibilitem combater o abandono e a evasão escolar em sala de aula.
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Resumo: O presente material didático aborda um problema que aflige muitas escolas: o
abandono e a evasão escolar. Para dimensionar o problema, foi realizado um levantamento nos
documentos escolares referente ao Ensino Fundamental de um colégio público estadual situado
no município de Curitiba, verificando o abandono e a evasão nos últimos três anos. Visando
conhecer os motivos que levam os educandos a deixar a escola, na percepção dos próprios
educandos, aplicou-se um questionário em 30 alunos que haviam abandonado o estudo em anos
anteriores, mas retornaram à escola em 2014. O resultado do levantamento servirá como parte de
material de estudo que irá subsidiar a discussão entre Professor PDE, Professores e Pedagogos,
a fim de propor alternativas para o abandono e a evasão escolar. O material didático será
apresentado no formato de Unidade Didática, composta por três tópicos, sendo que o primeiro
apresenta o levantamento feito no colégio sobre a evasão, o segundo apresenta o projeto FICA,
programa do governo do Estado do Paraná que visa combater a evasão e o terceiro fornece o
panorama atual do assunto apoiado em revisão de literatura. Prevê-se que cada tópico seja
abordado em vários encontros, somando ao final 32 horas de atividade. Espera-se que o presente
material provoque reflexões por parte de todos aqueles que trabalham com a educação e permita
construir práticas pedagógicas que auxiliem no combate ao abandono e a evasão escolar, para
que no futuro mais alunos concluam os estudos e, sobretudo, para que avancem no processo de
construção do
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Resumo: Este artigo visa relatar, o projeto de intervenção realizado no "Colégio Estadual de
Segredo", com o titulo: "A importância da atualização do professor, em relação à internet, para a
realização do trabalho de pesquisa no Colégio Estadual de Segredo", trabalho este, que foi um
dos requisitos principais de subsídio teórico metodológico para o desenvolvimento de ações do

PDE, que têm como objetivo promover a ampliação de espaços de interação e diálogo entre os
professores sobre o uso da internet como uma das ferramentas para o desenvolvimento do
trabalho escolar, visando o ensino-aprendizagem dos educandos. O mundo contemporâneo
apresenta, de fato, desafios crescentes aos profissionais das mais diversas áreas. Por meio
dessa abordagem, que desenvolvi no Colégio, procurei integrar novos saberes à prática
educacional, levando o educador a uma maior capacidade crítica de sua ação pedagógica,
visando maior interesse pelo uso das novas tecnologias.
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PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PESQUISA NO COLÉGIO ESTADUAL DE SEGREDO
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Resumo: Compreendendo que a Internet é uma ferramenta que ajuda a buscar caminhos novos,
abre a escola para o mundo, e que pode trazer inúmeras formas de contato com as pessoas, este
projeto será elaborado, com intuito de trabalhar a pesquisa, fazendo uso desta ferramenta.
Espera-se, que seja uma atividade sistematizada e mediada entre sujeitos, pautada em
instrumentos que propiciem a construção do conhecimento e o desenvolvimento da autonomia,
por meio de ações com características de reflexões críticas, que priorizam argumentar, analisar,
descobrir, questionar, comparar, criticar, avaliar, sintetizar e finalmente criar.
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Etapa: Artigo
Título: Dificuldades de Aprendizagem no Ensino Fundamental: ações e práticas pedagógicas
para melhorar o desempenho docente
Tema: Currículo, organização do Trabalho Pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Escola, Dificuldades de Aprendizagem, Ações Práticas Pedagógicas,
Resumo: A aprendizagem é um processo constante e contínuo, o qual provoca mudanças
sucessivas e interativas de comportamento. As dificuldades de aprendizagem se constituem no
fato do aluno não conseguir alcançar o conhecimento desejado, mesmo não apresentando
nenhuma deficiência. Desta forma, o estudo teve como objetivo levar os docentes a refletirem
suas práticas e ações didático pedagógicas, no sentido de identificar e encaminhar o aluno com
dificuldade de aprendizagem, num espaço de tempo menor possível, ao serviço especializado
existente nas escolas, visando suprir as necessidades do aluno. A ação pedagógica proposta foi a
realização de encontros com o objetivo de discutir os temas dislexia, disgrafia, disortografia e
discalculia, subsidiando teórica e metodologicamente os professores da Rede Pública do Estado
do Paraná. Para o desenvolvimento dos encontros trabalhou-se com um grupo presencial
formado por 17 professores de diferentes áreas do conhecimento, pertencentes ao quadro do
Colégio Estadual São Mateus-Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal. A discussão do

projeto e da intervenção pedagógica, ocorrida presencialmente, também aconteceu com um grupo
online, denominado GTR, formado por 17 participantes, pedagogos de várias regiões do Estado
do Paraná. Ao término do trabalho de intervenção e discussão em rede, percebeu-se que o tema
é de extrema importância e que a discussão contribuiu para o trabalho dos professores em sala
de aula, assegurando que o aluno com dificuldades de aprendizagem será
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Título: Dificuldades de Aprendizagem no Ensino Fundamental: ações e práticas pedagógicas
para melhorar o desempenho escolar
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Resumo: O termo Dificuldades de Aprendizagem, assim como a Aprendizagem, está
constantemente presente nas discussões elaboradas pelos profissionais da educação nas
instituições escolares. A aprendizagem é um processo constante e contínuo, o qual provoca
mudanças sucessivas e interativas de comportamento. As dificuldades de aprendizagem se
constituem no fato do aluno não conseguir alcançar o conhecimento desejado, mesmo não
apresentando nenhuma deficiência. É na escola, espaço de desenvolvimento do conhecimento
formal, que se percebe de forma mais consistente as dificuldades de aprendizagem. Sendo assim,
esse estudo tem por objetivo levar os docentes a refletirem suas práticas e ações didáticopedagógicas, no sentido de identificar e encaminhar o aluno com dificuldade de aprendizagem,
num espaço de tempo menor possível, ao serviço especializado existente nas escolas, visando
suprir as necessidades do aluno. A pesquisa foi fundamentada em autores como Vitor da
Fonseca, António Manuel Pamplona Morais, Ana Maria Salgado Gomez e Nora Espinosa Terán,
os quais fazem um apanhado das Dificuldades de Aprendizagem nas instituições escolares e suas
implicações para o indivíduo como ser social. Como metodologia será utilizada a pesquisa-ação,
partindo da aplicação de um questionário e a oferta de minicursos com o propósito de debates,
colóquios e mesas redondas, para a discussão dos temas dislexia, disgrafia, disortografia e
discalculia, também a apresentação de filmes que tratam dos temas citados e a organização de
um caderno pedagógico com orientações e atividades voltadas à temática.
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Resumo: O presente artigo é resultado das atividades realizadas pelo Projeto de Intervenção
Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado de

Educação do Paraná (SEED/PR), desenvolvido durante o ano de 2015. O projeto envolveu
professores, pedagogos, agentes educacionais nível I e direção escolar. Apresenta um referencial
teórico metodológico de acordo com a temática estudada, que deu base e norteou as reflexões no
decorrer dos encontros. As ações realizadas no decorrer da intervenção pedagógica
possibilitaram uma reflexão sobre os desafios da avaliação no contexto escolar enquanto
diagnóstica e a importância de conhecer as dificuldades dos alunos para os possíveis
encaminhamentos. Desta forma, ao concluir o Projeto de Intervenção Pedagógica, pode-se
declarar que os objetivos propostos foram alcançados. Nesta perspectiva, o trabalho desenvolvido
contribuiu para fortalecer as ações didático-pedagógicas no ato de avaliar, no entanto, indicou a
necessidade de continuidade dos estudos sobre o tema por sua fundamental importância dentro
do processo ensino-aprendizagem.
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Resumo: O assunto escolhido "Avaliação da aprendizagem no contexto escolar: concepções e
práticas com vistas ao encaminhamento para a Sala de Recursos Multifuncional." se justifica pela
necessidade de maior aprofundamento, por parte dos professores, no que tange à necessidade
de organização do processo avaliativo para identificar os alunos que apresentam necessidades
educativas especiais. Esta Produção se desdobrará na intenção de contribuir para um estudo
teóricometodológico destinado a detectar alunos que demonstram dificuldades durante o processo
de ensino e aprendizagem. Para atender a estas expectativas, a formação será direcionada no
sentido de ressignificar os procedimentos e instrumentos de avaliação da aprendizagem para o
levantamento de hipótese diagnóstica, ou seja, pontos observáveis para evitar equívocos
avaliativos. Esta proposta se legitima na dificuldade em que as escolas sentem quando se
deparam com alunos que não conseguem desenvolver seu aprendizado após muitas intervenções
realizadas no ensino regular, pela diversidade das dificuldades educativas e pela falta de
sugestões operacionais para identificar necessidades educacionais especiais no contexto
pedagógico.
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Título: História do Primeiro Curso Profissionalizante do Município de Assaí - PR: o extinto curso
de Técnico em Contabilidade do Colégio Comercial Estadual Massayuki Matsumoto (1963 a 1979)
Tema: Articulação entre os segmentos da Gestão Escolar
Palavras-chave: História, Instituições Escolares, Fontes Educacionais
Resumo: O presente artigo é uma investigação acerca da história das instituições escolares,

fundamentado na recente produção sobre a temática e que tem como objetivo o estudo
historiográfico do Colégio Comercial Estadual Massayuki Matsumoto - Assaí - PR, e do Curso
Técnico em Contabilidade do Colégio Comercial Estadual Massayuki no período de sua criação
ao período de sua extinção entre os anos de 1963 a 1979. Trata-se de uma pesquisa de
abordagem histórica, de cunho qualitativo, na área da História da Educação, centrada na História
das Instituições Escolares, fundamentada na revisão de estudo e análise de fontes primárias e
secundárias, de autores que abordam essa temática. Considera-se apropriar de um referencial
teórico-metodológico sólido e específico da historiografia da educação e da História das
Instituições Escolares, pautados pelos referenciais de pesquisadores balizados na área para
fundamentar o estudo, visando a apropriação teórica que possibilite a interpretação dos dados, as
questões econômicas e políticas que permitiram a criação do Colégio Comercial em determinada
época assim como o contexto em que se que se determina a extinção do Curso de contabilidade
em período posterior. Ao apresentar a História institucional do colégio e paralelamente do Curso,
intenciona-se contribuir com as reflexões quanto à importância histórica da instituição escolar no
município e também a divulgação de seus resultados entre os pares, no espaço da unidade
escolar e sociedade civil organizada. A relevância desse trabalho para a gestão escolar consiste
na organização do arquivo escolar, na compreensão da história institucional e na possibilidade de
continuidade da narrativa histórica do Colégio.
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Título: PESQUISA HISTÓRICA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES: uma nova perspectiva da
Educação.
Tema: Articulação entre os segmentos da Gestão Escolar.
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Resumo: O presente artigo propõe um repensar sobre as instituições escolares. Apresenta um
breve histórico das transformações ocorridas no campo da educação e as contribuições das
ciências para modificações no modo de ver as escolas. Oferece a pesquisa histórica das
instituições escolares para estreitar as relações entre a escola e os diferentes sujeitos,
principalmente dos profissionais da educação. Apresenta um conjunto de motivos para pesquisar
sobre as instituições escolares e procedimentos de como realizar uma pesquisa histórica acerca
da escola, com exposição de orientações específicas da metodologia. O estudo vincula-se à área
da História da educação com centralidade na linha de pesquisa que se concentra na História das
Instituições Escolares. Entre os autores, tem-se Saviani (2005), que trata sobre instituição;
Lombard (2004) e Ragazzini (2001) sobre fontes históricas; Nosella e Buffa (2005); Gatti Junior
(2002); sobre a História das Instituições Escolares e Saviani (2005), Nosella e Buffa (2005); Gatti
JR (2002), sobre a metodologia da pesquisa na linha da história das instituições escolares no
Brasil:
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Título: PLANO DE TRABALHO DOCENTE: UMA PROPOSTA EMANCIPADORA
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-crítica, Ensino/Aprendizagem, Planejamento Educacional,
Resumo: Este trabalho tece considerações relacionadas ao Plano de Trabalho Docente, o qual
sofreu e sofre as influências da dificuldade dos professores em abraçar uma mudança, já que faz
tempo, trabalham de uma maneira diferente da que foi apresentada. O Estado do Paraná, no
intuito de promover uma educação mais viva e real estabeleceu as Diretrizes Curriculares do
Estado, em 2008. Com essa proposta pedagógica, oficial, surgiu no meio da educação pública a
Pedagogia Histórico-crítica, apresentando linha progressista, de emancipação da classe
trabalhadora. Passam então, as normas de educação do Estado, a estabelecerem o que e como
deve ser a contextualização entre ensino e realidade, de maneira que o estudante possa
contextualizar o meio em que vive, retratando-o sócio-historicamente, além de absorver o
conteúdo escolar. Para isso, planejar o que fazer, é importantíssimo. O Planejamento é um
instrumento que facilita os atos/fatos de pensar e agir, unindo prática à teoria, de maneira que
ultrapasse os muros do ambiente escolar e amplie o cognitivo discente, transformando aquela
visão caótica que o aluno possuía, (síncrese), fazendo com que ele analise-a, reflita, incorporando
uma nova síntese da realidade, da própria vida, propiciando que com isso esse estudante da
moderna escola, tenha no futuro, instrumentos para produzir mudanças para além da ordem
social vigente. Citações feitas embasam a ideia e o conhecimento da nova tendência pedagógica
que dá ao professor, conscientemente, a condição de propor uma linha Didático-metodológica de
ensino-aprendizagem, por meio da qual construa uma educação realmente transformadora.
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Título: Plano de Trabalho Docente, implicações entre teoria e prática pedagógica, relacionando o
planejamento ao universo do aluno, na perspectiva histórico-crítica.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-crítica, Plano de Trabalho Docente, Zona de
desenvolvimento proximal, Dialética,
Resumo: Este caderno propõe uma discussão sobre o Plano de Trabalho Docente dos
professores dentro de uma perspectiva progressista da educação. Propiciando fundamentação
teórica aos professores e pedagogos, com material que discorre sobre pontos fundamentais que
dão suporte a Pedagogia Histórico-Crítica. Abordar-se-á elementos para analisar e refletir sobre
os objetivos educacionais, os conteúdos essenciais e a relação entre professor e alunos, com o
intuito de enriquecer o ato educacional. Busca romper com uma estrutura tradicional no
fortalecimento de uma aprendizagem mais significativa para o aluno, contribuindo com elementos
teórico-metodológicos que fortaleçam a construção de um fazer pedagógico mais atrativo e
profícuo na metodológica do professor. Essa caminhada teórica intenciona demonstrar que o
planejamento tem papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, por ser uma das
partes mais importantes do processo, nos quais os elementos básicos que compõem um plano de
trabalho docente são especificados quanto aos seus objetivos. Os autores mais referenciados,
enriquecedores desta pesquisa são João Luiz Gasparin, Demerval Saviani e Lilian Anna
Wachowicz.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA APARECIDA FRANTIOZI
Orientador: ROSELI VIOLA RODRIGUES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DISCUTINDO A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA SALA DE
RECURSOS MULTIFUNCIONAL TIPO l
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Inclusão escolar, Dificuldades de aprendizagem, Jogos pedagógicos,
Resumo: O referido artigo tem como objetivo apresentar a sistematização da implementação do
Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, desenvolvido no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED). É
o resultado de estudos e reflexões oriundas das inquietações e indagações vivenciadas no
contexto escolar, onde se observa que há algumas intervenções pedagógicas e atitudinais
incompatíveis com as necessidades educacionais, isto é, a metodologia que ainda alguns
professores utilizam não contempla a diversidade. Analisamos o processo de aprendizagem dos
alunos com necessidades especiais, as intervenções pedagógicas mais adequadas para se
trabalhar com os alunos da Sala de Recursos Multifuncionais Tipo I, inclusos, o uso de "jogos"
como recurso pedagógico e como estes podem contribuir para motivar e facilitar a aprendizagem
do aluno que apresenta uma dificuldade ou limitação para aprender, refletindo assim numa
aprendizagem significativa.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA APARECIDA FRANTIOZI
Orientador: ROSELI VIOLA RODRIGUES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: ESCOLA INCLUSIVA: ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONTEMPLAR A
DIVERSIDADE.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Inclusão, Dificuldades de Aprendizagem, Intervenção pedagógica, jogos
pedagógicos,
Resumo: A inclusão é um conceito intrigante que busca retirar as barreiras impostas pela escola
em seu sentido amplo. O reconhecimento das potencialidades e dificuldades cognitivas
apresentadas pelo aluno incluso permite ao professor elaborar e desenvolver um trabalho
pedagógico que atenda as peculiaridades e limitações. É imprescindível a realização de um
trabalho pedagógico que busque a superação das dificuldades de aprendizagem e contribua para
a apropriação do conhecimento. Assim, a presente Produção Didática, irá propor uma proposta de
intervenção pedagógica, utilizando o jogo como recurso pedagógico. O planejamento de
atividades pedagógicas inclusivas deve ter como objetivo propiciar o que está garantido, desde
1996, na LDBN, Lei nº 9394, em seu artigo 59, ou seja assegurar aos alunos com necessidades
especiais "[...] métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às
suas necessidades" (BRASIL, 2008). Uma prática pedagógica inclusiva é aquela que abrange
todos os alunos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA BATISTA TAUBE
Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: A PEDAGOGIA COMO DISCURSO DISCIPLINAR: DISPOSITIVOS DE PODER E DE
SABER NO COTIDIANO ESCOLAR
Tema: Pedagogia
Palavras-chave: Pedagogia, Poder-Saber, Subjetividade, Cotidiano Escolar
Resumo: Este artigo apresenta uma analítica em relação à Pedagogia, a partir do pensamento do
filósofo francês Michel Foucault, considerando-a como um discurso disciplinar, ao apresentar
diversos dispositivos de poder e de saber que se reinventam e se perpetuam ao longo da história
da educação, impondo, muitas vezes, seus preceitos normativos. Tem como proposta evidenciar a
grande importância da pesquisa no cotidiano escolar, sobretudo, na necessidade de se
constituírem grupos de estudos que aprofundem concepções teóricas e reflitam sobre os
constantes desafios do fazer pedagógico. Para tal propósito, propôs-se um estudo de caso,
voltado para as vivências dos sujeitos envolvidos, a partir do trabalho em sua realização,
procurando-se investigar as relações entre o poder e o saber, as formas de subjetivação que se
deram nesse espaço, o papel do pedagogo em sua origem e na contemporaneidade. Assim,
foram realizados seminários com o estudo de textos selecionados; oficinas para a elaboração de
um plano de ação; discussões e debates a partir dos estudos e do trabalho realizado
cotidianamente, a fim de investigar essa realidade para que os pedagogos percebessem a
importância de constituírem-se com autonomia, enquanto sujeitos de um trabalho coletivo,
fundamentado e reflexivo. Procurou-se evidenciar neste trabalho a necessidade de refletir acerca
do papel do pedagogo no âmbito escolar, sobretudo, voltar-se à constituição de subjetividades,
possibilitando a construção de caminhos a partir do cuidado de si e nesse movimento, encontrar
um suporte sólido para o cuidado do outro.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA BATISTA TAUBE
Orientador: Wanderley Jose Deina - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Pedagogia como Discurso Disciplinar: Dispositivos de Poder e de Saber no Cotidiano
Escolar
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola
Palavras-chave: Pedagogia, Poder, Saber, Subjetivação
Resumo: Este material didático, elaborado na forma de Caderno Temático, tem como proposta
evidenciar a grande importância da pesquisa no cotidiano escolar, sobretudo, na necessidade de
se constituírem grupos de estudo que aprofundem concepções teóricas, discutam suas posições
frente aos constantes desafios do fazer pedagógico. Portanto, propõe-se um estudo de caso,
voltado para as vivências dos sujeitos envolvidos, a partir do trabalho em sua realização,
procurando-se investigar as relações entre o poder e o saber, as formas de subjetivação que se
dão nesse espaço, o papel do pedagogo em sua origem e na contemporaneidade. Para tal
propósito, serão realizados seminários com o estudo de textos selecionados; oficinas para a
elaboração de um plano de ação; discussões e debates a partir dos estudos e do trabalho
realizado cotidianamente, a fim de investigar e intervir nessa realidade. Assim sendo, o que se
procura investigar e coloca-se como questão principal desta pesquisa refere-se ao modo como se
articulam as relações de poder e de saber no desenvolvimento do trabalho dos pedagogos,

considerando que no cotidiano escolar não dispõem de um projeto de desenvolvimento
profissional onde suas demandas sejam contempladas, para constituírem-se com autonomia,
enquanto sujeitos em um trabalho coletivo, fundamentado e reflexivo

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA CRUSARO ACCO
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A Participação da Família na Educação Escolar
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola. A relação entre escola e família.
Palavras-chave: Escola, Família, Educação Escolar
Resumo: A família e a escola são as principais instituições educativas, assim necessitam assumir
juntas o compromisso de formação da criança, cada uma dentro de suas funções. Com as
transformações históricas, a falta de tempo para interagir, conviver e dialogar impossibilita a
família a acompanhar de forma adequada o processo educativo. Neste contexto, questiona-se
como construir uma relação entre escola e família que contribua efetivamente para a
aprendizagem das crianças e adolescentes. Objetivando o diálogo acerca da importância da
participação da família nas atividades escolares, propôs-se o projeto: A participação da Família na
Educação Escolar. A implementação desenvolveu-se no Colégio Estadual Padre Carmelo
Perrone, com um grupo de professores, pais e alunos dos sextos anos com o intuito de buscar
estratégias para alcançar objetivos comuns, partindo do arcabouço teórico de Fevorini (2009),
Paro (2007), Parolim (2010), Dessen e Polonia (2005). A pesquisa foi de cunho bibliográfico e com
a metodologia de uma pesquisa-ação, a qual foi evidenciada e refletida durante todo o trabalho
realizado com o propósito de acolher as famílias e promover troca de experiências junto a outras
famílias e à escola, instrumentalizando-os e evidenciando práticas educativas que os auxiliem a
assumir seu papel e a se sentirem participantes ativos na vida escolar de filhos. Para a execução
da prática interventiva foi produzido um material específico com: dinâmicas, leitura, vídeos e uma
cartilha com textos informativos sobre a participação dos pais na escolarização. Após esta prática,
aconteceu em ambiente online, o Grupo de Trabalho em Rede (GTR) 2014, devido a relevância
do tema houve ampla discussão, análise e reflexão.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA CRUSARO ACCO
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Participação da Família na Educação Escolar
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola. A relação entre escola e familia
Palavras-chave: Escola, Família, Educação Escolar
Resumo: A família e a escola são as principais instituições educativas, as mesmas devem ser
parceiras, assumir o compromisso de formação da criança, cada uma se responsabilizando por
suas funções, mantendo diálogo constante, pois as atitudes de uma adentram as orientações da
outra. Com as transformações históricas que envolvem a família, a falta de tempo para interagir,
conviver, dialogar, impossibilita acompanhar de forma adequada o processo educativo, neste
contexto, questiona-se como construir uma relação entre escola e família que contribua para a
aprendizagem das crianças e/ou adolescentes. Com o objetivo de discutir a importância da

participação da família na educação escolar, visando à melhoria do desempenho acadêmico do
aluno, propõe-se a realização de 8 encontros de 4 horas com direção, equipe pedagógica,
professores, pais e alunos do 6º ano, do Colégio Padre Carmelo Perrone, região oeste de
Cascavel - PR. Esta unidade didática é composta de textos, vídeos, dinâmicas que serão
utilizados no grupo de estudos, com momentos específicos para pais, professores e alunos,
buscando por meio do diálogo, propor atividades que possibilitam e orientam a participação dos
pais na educação escolar. Vários estudos indicam que o fato da escola e a família realizarem um
trabalho coletivo leva a criança a ter melhor rendimento e consequentemente a um sucesso maior
quer no cotidiano escolar, quer em outros ambientes de convívio social.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA MARIA BISCALCHIM
Orientador: Araci Asinelli da Luz - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: A(o) pedagoga(o) no enfrentamento às questões de gênero e diversidade sexual no
interior da escola
Tema: Cidadania e Direitos Humanos
Palavras-chave: Diversidade Sexual, Escola e Gênero
Resumo: O ambiente escolar atual e a convivência de diferentes grupos sociais evidenciam o
surgimento de conflitos e de ideias contrastantes a respeito de assuntos ligados aos variados
grupos que o compõem. No que se refere à sexualidade, as discussões talvez sejam mais
polêmicas por envolverem muito mais que conceitos científicos diversos: referem-se, muitas
vezes, a conceitos dogmáticos, especulativos, preconceituosos, limitados e conservadores. Cabe,
portanto, trazer para o debate as questões com que nos deparamos no ambiente escolar,
sabermos lidar com elas e dar os encaminhamentos necessários para acolher e orientar nossos
estudantes.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA MARIA BISCALCHIM
Orientador: Araci Asinelli da Luz - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A(o) pedagoga(o) diante das questões de gênero e diversidade sexual
Tema: Cidadania e Direitos Humanos
Palavras-chave: pedagogia, gênero, diversidade sexual
Resumo: O enfrentamento às questões de gênero e diversidade sexual pela(o) pedagoga(o) no
interior da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA MARIA HASSE
Orientador: FLAVIA DIAS DE SOUZA - IES: UTFPR
Etapa: Artigo

Título: Regimento Escolar e Atividade Pedagógica: o papel dos diferentes atores no processo
educativo escolar
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Regimento Escolar, Prática Pedagógica, Atores Escolares,
Resumo: O presente artigo volta-se para as relações entre o Regimento Escolar e a prática
pedagógica. O objetivo do trabalho é oportunizar a compreensão do Regimento pelos diferentes
atores escolares enquanto documento normativo relevante e imprescindível à construção do
processo educativo de qualidade. O direito à educação é de todos e, ao compreender a
importância do respeito às normas estabelecidas neste, contribui-se para a garantia desse direito.
A promoção do referido documento foi dinamizado por meio da organização de estratégias
educativas, de acordo com o contexto escolar e, para o registro destas, propôs-se o
desenvolvimento de um Portfólio. Esperou-se contribuir para um entendimento do Regimento
Escolar como um documento formativo e não de caráter punitivo, compreendendo-se que o seu
uso como prática pedagógica intenciona uma melhor interação na relação entre os diferentes
atores escolares, favorecendo a convivência e o respeito no ambiente educativo. Faz-se notório
que os sujeitos envolvidos nesse processo, sendo responsáveis e cumpridores de seus direitos e
deveres junto à escola, seguirão um trâmite pedagógico, normatizado naquele documento, que se
volta à obtenção do bom desempenho escolar. Acredita-se que a qualidade do processo educativo
passa, inevitavelmente, por uma organização, pela civilidade e pelo respeito ao próximo, fatores
que são constitutivos do Regimento Escolar. Com intuito de incorporar essa discussão do
Regimento, desenvolveu-se um Projeto de Intervenção Pedagógica junto às pedagogas do Centro
Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia, como parte do Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná
- SEED/PR.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA MARIA HASSE
Orientador: FLAVIA DIAS DE SOUZA - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Regimento escolar e atividade pedagógica: o papel dos diferentes atores no processo
educativo escolar
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola
Palavras-chave: Atores Escolares, Educação e Cidadania, Estratégias Pedagógicas, Portfólio,
Regimento Escolar,
Resumo: A elaboração deste material didático na forma de caderno pedagógico é parte
integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, vinculado à Secretaria de
Estado da Educação do Paraná (SEED), sendo uma política pública que oportuniza ao professor
formação continuada. Após uma revisão da literatura e a percepção da realidade das escolas com
que mantive contato, o tema proposto são as Relações entre Regimento Escolar e Prática
Pedagógica. O interesse é oportunizar a compreensão do Regimento Escolar pelos diferentes
atores escolares enquanto documento relevante e imprescindível à construção do processo
educativo de qualidade. Este caderno pedagógico constitui-se de roteiro de estudos organizado
em três unidades temáticas. Na primeira unidade são desenvolvidas reflexões sobre o Regimento
Escolar, a segunda traz o estudo da temática educação e cidadania e a terceira apresenta o tema
estratégias pedagógicas articuladas com o Regimento Escolar. No decorrer do processo, propõese o desenvolvimento de um Portfólio, que neste caso tem por objetivo a organização dos
materiais produzidos pela equipe pedagógica com a finalidade de organizar ações pedagógicas a
partir do Regimento Escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA SIQUEIRA LIMA
Orientador: PEDRO FERRARI - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: EVASÃO ESCOLAR: BUSCANDO ENTENDER SUAS CAUSAS E EFEITOS
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Evasão escolar, Escola, Aprendizagem
Resumo: O presente artigo teve como tema a questão da evasão escolar, e como objetivo central
investigar as possíveis causas desse fenômeno no Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite,
visando subsidiar estratégias com a equipe diretiva para minimizar o problema. Nessa perspectiva
desenvolvemos um trabalho com alunos evadidos e em risco de evasão buscando, através de
entrevistas identificar causas possíveis de evasão, bem como formas de despertar o interesse por
melhor desempenho e conti-nuidade escolar. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo,
com dados cole-tados por meio de entrevistas e questionário semi-estruturado, conforme proposto
por LUDKE & ANDRÉ, (1986). Os dados revelados por este estudo permitem dizer que o
acontecimento da evasão escolar engloba uma conjunção de fatores de or-dem social, econômico
cultural, político-administrativo e pedagógico cuja combina-ção acaba interferindo diretamente na
evasão escolar. Os fatores determinantes da evasão mostram-se, assim, inúmeros e complexos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANA SIQUEIRA LIMA
Orientador: PEDRO FERRARI - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Evasão escolar: Em foco a visão do aluno
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Evasão escolar, Escola, Aprendizagem,
Resumo: Diante dos inúmeros estudos que destacam a fragilidade na educação brasileira,
especialmente no que se refere à Evasão escolar, fenômeno, com crescente grau de preocupação
educacional e social e considerando também a necessidade, no contexto social atual de
desenvolver estratégias e ações capazes de contribuir não só para o acesso, mas principalmente
para manter o aluno na escola. Nesta produção Didático Pedagógica, busca-se, através de um
estudo teórico conceitual, ampliar e aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno da evasão
escolar, no sentido de subsidiar teoricamente o Projeto de Intervenção Pedagógica "Evasão
escolar: buscando entender suas causas e efeitos" a ser desenvolvido no primeiro semestre do
ano de 2015 no Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite. Espera-se, portanto, dessa produção
um aprofundamento teórico que embase um trabalho capaz de contribuir para minimizar essa
problemática que vem se complexificando nos últimos anos na referida escola. Nessa perspectiva
a presente produção, fundamentada em estudos já efetivados sobre o tema, apresenta reflexões
visando contribuir para um "fazer escolar" mais atrativo, que proporcione um processo mais
significativo para o aluno e que contribua para a melhoria da qualidade da ação discente e
docente no cotidiano da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANI SILVA DE PAULA
Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: EDUCAÇÃO PARA A PAZ: POR UMA PEDAGOGIA DA CONVIVÊNCIA NO COTIDIANO
ESCOLAR
Tema: ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS DE GESTÃO DA ESCOLA
Palavras-chave: Educação para a Paz,Valores,Pedagogia da Convivência,
Resumo: Este artigo discute um tema de extrema importância nos dias de hoje, a Educação para
a Paz, que veem na contramão de uma cultura de violência que ocorre nas escolas, nas
comunidades e também nas famílias. Nas escolas são inúmeros relatos de ocorrência de
desrespeito entre pares, alunos e professores desde a educação infantil. O Centro de Educação
Profissional Agrícola Getúlio Vargas, além de oferecer o ensino técnico de forma integral, também
tem o sistema de internato, onde os alunos ficam alojados durante a semana voltando para as
suas casas no final de semana. Alguns que são de cidades mais distantes ficam alojados,
somente voltando para casa em feriados ou férias escolares. Pensando neste público foi
planejado e desenvolvido este projeto através de oficinas quinzenais, trabalhando temas diversos
relacionados à convivência saudável e a não violência, promovendo o diálogo e exercitando o
respeito mútuo e as diferenças, além da escuta ativa e a tolerância, elementos essenciais à uma
boa convivência.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SILVANI SILVA DE PAULA
Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Educação para a paz:Por uma pedagogia das convivências no cotidiano escolar.
Tema: ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS DE GESTÃO DA ESCOLA
Palavras-chave: convivências,valores,cultura da paz
Resumo: A convivência entre os alunos em colégios internos tem revelado conflitos decorrentes
das diferentes culturas e crenças e com isso não são raras as situações de desrespeito.Além
disso,também são complicadores o uso do álcool e cigarro,mesmo que a incidência não seja tão
presente quanto no passado.Diante disso,este Caderno Pedagógico intitulado:Educação para a
paz:Por uma pedagogia das convivências no cotidiano escolar,vem tratar de um tema que esta
iniciando no contexto escolar,devido a necessidade cada vez mais presente de se trabalhar
valores positivos na escola.as oficinas serão destinadas aos alunos internos do Colégio Agrícola
Estadual Getúlio Vargas,no município de Palmeira e serão iniciadas pela discussão da "Escuta
Ativa"com os pais desses alunos.Também tratam de temas relevantes à convivência
saudável,promovendo a Cultura da Paz por meio de discussões sobre
respeito,solidariedade,direitos humanos,fraternidade,entre outros.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SIMONE LIBANIO HEILBUTH VERCOZA
Orientador: Araci Asinelli da Luz - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: A família como aprendiz: mediação pedagógica voltada aos familiares de estudantes
adolescentes
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Família, Adolescência, Mediação, Pedagogia
Resumo: Neste artigo o leitor encontrará os resultados levantados a partir de uma proposta
pedagógica de formação para pais e responsáveis de estudantes adolescentes. O trabalho retrata
a visão de educadores e familiares que se comprometem a promover mudanças em meio a uma
geração jovem cada vez mais vulnerável. Inaugurou-se um grupo de pais em instituição de ensino
paranaense e promoveu-se uma série de palestras com temas relacionados aos hábitos de
estudo, às questões disciplinares, ao uso responsável das novas tecnologias, à prevenção das
situações de bullying e ciberbullying, além da exposição de orientações para a adolescência
saudável, com reflexos positivos para a futura adultez. Desta forma, puderam-se vislumbrar
resultados encorajadores para a manutenção e expansão das iniciativas ora realizadas.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SIMONE LIBANIO HEILBUTH VERCOZA
Orientador: Araci Asinelli da Luz - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Lugar de família é na escola: mediação pedagógica voltada aos familiares de estudantes
adolescentes.
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola.
Palavras-chave: Escola de Pais, Família, Adolescência, Mediação, Organização do Trabalho
Pedagógico
Resumo: A atuação do(a) pedagogo(a) envolve o trabalho realizado junto à mantenedora, aos
docentes, aos estudantes, aos familiares dos educandos, às instâncias colegiadas, à comunidade
e às instituições de apoio que atendem crianças e adolescentes. Estabelece, também, parceria
com as equipes diretiva, administrativa e com os demais funcionários da escola. Todo o trabalho
de articulação entre as esferas citadas tem por finalidade propiciar uma educação de qualidade a
cada aluno, visando seu desenvolvimento integral. Tal profissão demanda alto grau de
comprometimento sistêmico. Neste contexto, problemáticas relacionadas aos estudantes
emergem no cotidiano escolar. Entende-se que as ações de enfrentamento às mesmas precisam
envolver todos os sujeitos que circundam os adolescentes, o que inclui, especialmente, seus
familiares. Objetiva-se, portanto, uma intervenção direcionada aos responsáveis pelos estudantes
dos anos finais do Ensino Fundamental, relacionada às demandas identificadas pertinentes à fase
da adolescência. A abordagem metodológica inclui a mediação junto aos responsáveis por meio
de palestras teórico-práticas que serão estruturadas buscando-se iniciar uma modificabilidade na
ação educativa familiar. Isso, através da sensibilização e instrumentalização dos responsáveis de
modo a apoiá-los na educação dos adolescentes.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SISSI ELISABETH LAMEL GUZZO
Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Os valores e a ética no ambiente escolar e suas relações com a violência
Tema: Ensino aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: Educação, Ética, Moral, Relações Interpessoais, Valores
Resumo: Este artigo objetiva-se em problematizar a percepção dos alunos em relação aos seus
comportamentos no ambiente escolar, colocando em foco os valores morais e a ética nas
relações interpessoais ressaltando-se o papel da escola e da família na formação integral dos
sujeitos. A intervenção pedagógica foi realizada no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre - Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, no município de Toledo, Estado do Paraná. As relações
interpessoais no ambiente escolar vêm apresentando problemas, principalmente nas relações
aluno/aluno. Esta problemática tem levado os professores da Educação Básica paranaense, a
afirmar que há ausência ou carência de valores morais e éticos no comportamento de seus alunos
e que, estes comportamentos, seriam um reflexo das contradições existentes na sociedade
contemporânea, que vem apresentando significavas mudanças nas compreensões do que seria
moral e ética. O trabalho foi desenvolvido com estudos de textos, dinâmicas, vídeos, charges,
fábulas, contos e filmes. As atividades desenvolvidas favoreceram a auto percepção sobre
algumas atitudes com o outro.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SISSI ELISABETH LAMEL GUZZO
Orientador: Tania Maria Rechia - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Os valores e a ética no ambiente escolar e suas relações com a violência
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação
Palavras-chave: Educação, relações interpessoais, valores, ética
Resumo: Este projeto tem por objetivo problematizar a percepção dos alunos em relação aos
seus comportamentos no ambiente escolar, colocando em foco os valores morais e a ética nas
relações interpessoais ressaltando-se o papel da escola e da família na formação integral dos
sujeitos. As atividades do caderno pedagógico serão aplicadas para os alunos do primeiro ano do
Ensino Médio por meio de leitura de textos, dinâmicas, vídeos, charges, fábulas, contos e filmes.
Espera-se que estes estudos venham contribuir para a Educação Básica dos adolescentes do
Ensino Médio do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SOELI REGIANE HERMES
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: PLANEJAR, DESENVOLVER E AVALIAR: O USO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
NA APRENDIZAGEM

Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Avaliação, Processo, Instrumentos, Formação
Resumo: O processo de avaliação está intimamente ligado ao processo pedagógico, não
podendo ser considerado isoladamente, ou seja, ao avaliar, o professor precisa ter claro que está
inserida num contexto maior que se inicia ao eleger o conteúdo a ser ensinado, perpassando por
técnicas e metodologias de trabalho, e finalmente atingindo o ato de avaliar propriamente dito.
Neste sentido este trabalho tem por objetivo proporcionar uma reflexão sobre a relação entre
ensino/aprendizagem, avaliação e instrumentos de avaliação enquanto métodos e ferramentas de
construção do saber, além de apresentar breve relato decorrente da implementação realizada
como resultado dos estudos do Programa Educacional de Ensino, no qual analisou-se o processo
de elaboração dos instrumentos de avaliação utilizados pelos professores da escola pública,
buscando identificar a metodologia, os objetivos e a função da avaliação, bem como problematizar
práticas, percepções, atitudes e mecanismos de avaliação neste processo.Como metodologia de
pesquisa foi utilizada a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo. Os resultados apontam que
os instrumentos de avaliação, em sua maioria, ainda são utilizados pelos professores como
ferramentas de controle ou de demonstração de poder, tornando-se muitas vezes, momento para
acerto de contas entre professor e aluno. Percebeu-se também que boa parte dos professores
valem se da mesma técnica ou metodologia para avaliar, indiferente do momento de
aprendizagem.Outra problemática percebida diz respeito ao fato de os professores
demonstrarem-se muito angustiados com os resultados obtidos, pois estes nem sempre
representam a realidade da escola, principalmente se considerados os resultados das avaliações
em larga escala, dos quais a escola pública participa.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SOELI REGIANE HERMES
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: PLANEJAR, DESENVOLVER E AVALIAR: O USO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
NA APRENDIZAGEM
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Avaliação, Processo, Instrumentos
Resumo: O processo de avaliação, e dentro dele os instrumentos avaliativos utilizados, devem vir
de encontro com a real necessidade e o propósito de ensinar. Sendo assim, a avaliação deve-se
revestir de sua função diagnóstica, ou seja, no ato de avaliar, o professor deve ter claro quais são
seus objetivos ao avaliar, planejar e elaborar instrumentos que o auxiliem nesta execução e sobre
tudo, analisar os resultados obtidos numa perspectiva de diagnosticar as fragilidades e os
sucessos dentro do processo de ensino e aprendizagem. Na busca desta meta, este caderno
pedagógico apresenta atividades para refletir junto aos educadores do Colégio Estadual Dario
Vellozo, buscando leva-los a compreender a finalidade diagnóstica que compõem o processo de
avaliação, correlacionando instrumentos e técnicas avaliativas que promovam este fim, tendo por
ponto de partida a análise dos instrumentos produzidos pelos próprios professores, bem como as
avaliações em larga escala das quais o colégio participa. Este projeto está organizado na forma
de curso de extensão com 32 horas do PDE e mais 8 horas exclusivas para extensão, totalizando
40 horas, organizadas em momentos de estudos, oficinas temáticas e atividades realizadas a
distância.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SUZANA LOFIEGO MELLO
Orientador: ROSENEIDE MARIA BATISTA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras do Paraná
Etapa: Artigo
Título: PRÁTICAS INCLUSIVAS NA ESCOLA - CONHECENDO ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Tema: Pedagogia
Palavras-chave: Inclusão, Altas Habilidades/Superdotação, Professores
Resumo: Este artigo apresenta os resultados do projeto de intervenção intitulado "PRÁTICAS
INCLUSIVAS NA ESCOLA - CONHECENDO ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO",
desenvolvido em uma escola da rede pública paranaense. Apresenta como objetivo principal a
compreensão de como os professores concebem Altas Habilidades/Superdotação no espaço
escolar. Pensando em apresentar alternativas para ampliar os conhecimentos dos professores, foi
desenvolvido um curso de formação continuada afim de conceituar a inclusão e integração no
contexto educacional; conceituar Altas Habilidade/Superdotação na relação com aprendizagem;
identificar mitos; compreender a relação entre QI e a aprendizagem dos alunos; subsidiar os
professores na identificação desses alunos; analisar critérios para a identificação desses alunos e
compreender a importância do AEE como meio necessário para atendimentos das demandas.
Nos encaminhamentos metodológicos foram usadas dinâmicas, vídeos curtos variados sobre os
temas, leitura e discussão dos textos, aulas expositivas dialogadas, roda de conversa, análise de
fichas diversas, leitura e análise de textos, fichas e atividades apresentadas no caderno temático
desenvolvido especificamente para essa formação. O nosso olhar sobre Inclusão e Altas
Habilidades/Superdotação, pautou-se nas considerações de Alencar &Fleith (2001), Renzulli
(1986), Smith (2008), Extremiana (2000), Perez (2003), Collares (1997), Benczik (2000), Virgolim
(2007) entre outros. Ao término da aplicação do projeto, constatou-se que os objetivos foram
alcançados. A maior dificuldade encontrada foi a conciliação de dias e horários dos professores
que queriam participar. Os resultados foram muito satisfatórios, pois os participantes
demonstraram estarem se apropriando dos temas propostos. Enfim, é um tema que é pouco
difundido e necessita urgentemente ser mais conhecido.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: SUZANA LOFIEGO MELLO
Orientador: ROSENEIDE MARIA BATISTA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: PRÁTICAS INCLUSIVAS NA ESCOLA - CONHECENDO ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Tema: Pedagogia
Palavras-chave: Altas Habilidades, escola, professores, alunos,
Resumo: No ano de 2013 o Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra - EFM diagnosticou
seis alunos com indicações de Altas Habilidades/Superdotação. O colégio não tem um
Atendimento Educacional Especializado na área de Altas Habilidades, o que desafia professores,
pedagogos e gestores a refletir acerca das especificidades de aprendizagem desse aluno, de
modo que o mesmo sinta-se incluído no espaço educacional. Constatou-se a necessidade de
discutir sobre conhecimentos acerca de Altas Habilidades/Superdotação como: a legislação
dentro da Educação Especial para esses alunos mas; quem são esses alunos; quais os mitos que

as cercam; a relevância dos testes de QI para esses alunos; como identificar e auxiliar esse aluno
a desenvolver seu potencial e o papel do AEE para atender as demandas de professores e
alunos. Compreender as características dos alunos com Altas Habilidades/Superdotação e a
articulação com o conhecimento acerca dos processos de construção da aprendizagem,
possibilitam aos professores do ensino comum uma melhor elaboração de estratégias de ensino
que potencializem as habilidades identificadas. Dessa forma estaremos contribuindo para um
melhor desenvolvimento desses alunos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: TANIA TERESINHA GRANDO
Orientador: maria joselia zanlorense - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Conselhos Escolares: participação efetiva por uma gestão democrática na escola pública
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Políticas Educacionais, Gestão Democrática, Conselho Escolar,
Resumo: O presente artigo discorrerá sobre as reflexões dos estudos e pesquisas desenvolvidas
no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. Com o título: "Conselhos Escolares:
participação efetiva por uma gestão democrática na escola pública" realizados em 2014 e 2015,
no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. A Implementação do Projeto teve como
público alvo, direção, equipe pedagógica, alunos e pais. Alguns destes compõe o Conselho
Escolar do Colégio Estadual Laranjeiras do Sul - EFM, situado no município de Laranjeiras do Sul
- Paraná. Este trabalho teve por objetivo promover estudos e debates sobre a importância do
Conselho Escolar para a concretização de uma gestão democrática na escola. A questão
norteadora da pesquisa foi: analisar o processo de gestão democrática no colégio, visando
estudar seus pressupostos legais, bem como conhecer a função e as atribuições do Conselho
Escolar, pois verificou-se que no colégio pesquisado, este órgão colegiado não tem sua função
definida. A partir dos objetivos citados, propôs-se uma formação para que os participantes
pudessem conhecer as funções deste colegiado na efetivação de uma gestão democrática. O
trabalho baseou-se em autores que pesquisam sobre o tema em questão, na Legislação, nos
documentos do colégio, em relatos concretos da realidade por meio do grupo de estudo e do
GTR. Os estudos, evidenciaram que uma gestão democrática permite redimensionar caminhos,
analisar experiências e reorganizar o trabalho pedagógico. Por meio da gestão democrática, a
direção divide responsabilidade, fortalecendo o trabalho coletivo possibilitando maior autonomia
para escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: TANIA TERESINHA GRANDO
Orientador: maria joselia zanlorense - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Conselhos Escolares: participação efetiva por uma gestão democrática na escola pública
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola
Palavras-chave: Gestão, democracia, participação, Conselhos Escolares
Resumo: O processo de gestão democrática das escolas públicas tem sido objeto de estudo de
muitos educadores, e apesar de não ser novo, o assunto é atual e relevante, pois ainda está
longe de ser uma realidade no âmbito da gestão de muitas escolas públicas. Desse modo

evidencia-se a necessidade e importância da implantação de uma gestão democrática com a
participação dos vários segmentos para a efetivação das ações propostas no Projeto Político
Pedagógico da escola, pois observa-se o desconhecimento, e por que não dizer, o descaso de
muitos educadores com a democratização do conhecimento como um direito de todos os
estudantes. Assim, entende-se que a construção de uma escola pública democrática, plural, e
com qualidade social, necessita da consolidação e efetivação dos diferentes órgãos colegiados
específico nesse projeto, o Conselho Escolar. Pois, acredita-se ser este um dos caminhos
possíveis para superar esse desafio. Nesse contexto, o presente Projeto de Intervenção
Pedagógica propõe reflexões e debates sobre os entraves da escola pública em efetivar a
participação dos seus segmentos na concretização de ações na escola, propondo estudos e
formação no interior dos estabelecimentos de ensino sobre a função do Conselho Escolar.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: TATIANE TEREZINHA SIMIONI
Orientador: ANDREA CRISTINA MARTELLI - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: SEXUALIDADE, DIVERSIDADE SEXUAL E SEUS DESAFIOS NO CONTEXTO
ESCOLAR
Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e currículo.
Palavras-chave: Sexualidade, Educação, Diversidade sexual,
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo desencadear o diálogo sobre as questões que
envolvem a sexualidade e a diversidade sexual com alunas e alunos do 9º ano da Escola
Estadual Augustinho Donin. A metodologia utilizada partiu da investigação de situações
conflitantes, envolvendo as pessoas que fazem parte da diversidade sexual e que estão inseridas
no ambiente escolar, sendo desenvolvidas atividades de diferentes linguagens, tais como filmes,
entrevistas, músicas, debates, exposição oral, entre outras, onde se conclui que, ocorre
preconceito velado por parte das alunas e alunos em relação à temática abordada, bem como, se
estreitou a relação entre o abandono e a violência escolar, provocados por atos discriminatórios e
a possível superação destes problemas elencados.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: TATIANE TEREZINHA SIMIONI
Orientador: ANDREA CRISTINA MARTELLI - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Sexualidade e diversidade sexual e seus desafios no contexto escolar.
Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e currículo.
Palavras-chave: Sexualidade, diversidade sexual, desafio, discriminação, superação,
Resumo: Tendo como ponto de partida as transformações construídas e vivenciadas pela
sociedade, a falta de informação, preconceitos, tabus e atos discriminatórios que causam o
alheamento de muitas pessoas para as questões que envolvem a sexualidade e a diversidade
sexual, se faz necessário construir novos olhares para esse elemento constituinte de nossa vida.
Diante disso, esta unidade didática pedagógica por meio de atividades envolvendo dinâmicas,
palestra, pesquisas, leituras, filmes, entre outros, busca dialogar, informar, problematizar e
oportunizar as alunas e alunos do 9º no da Escola Estadual Augustinho Donin o acesso aos
conhecimentos relacionados à sexualidade e diversidade sexual. Com isto, teremos oportunidade

de construir um ambiente escolar com menor número de abandono, menor índice de violência,
com direitos humanos preservados, entre outros temas pertinentes, visto que o maior problema
não está somente na discriminação relacionada à diversidade sexual, mas sim no ser humano.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: TEREZINHA DE JESUS NARDI
Orientador: maria joselia zanlorense - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: As contribuições das teorias críticas como aporte para o ensino e aprendizagem na Escola
Pública.
Tema: O Trabalho com Princípio Educativo
Palavras-chave: Políticas Educacionais, Tendências Pedagógicas, Formação de Professores,
Relação Teoria-Prática,
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido com os professores,
pedagogas e agente educacional II no Colégio Estadual Floriano Peixoto (EFMP) Laranjeiras do
Sul - PR, através da Implementação do Projeto de Intervenção na Escola no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE, 2014-2015) com o título: "As contribuições das teorias
críticas como aporte para o ensino e aprendizagem na escola pública". A implementação foi
organizada e desenvolvida por meio de grupo de estudos, buscamos teoricamente fortalecer nos
educadores uma concepção de educação que considera a formação humana omnilateral e a
emancipação da classe trabalhadora tendo como base a concepção filosófica do materialismo
histórico dialético. O desenvolvimento deu-se pelas leituras, reflexões e debates em torno das
políticas educacionais na década de 1990, com ênfase nas tendências pedagógicas: pedagogias
conservadoras, críticas-reprodutivistas e da Pedagogia Histórico-Crítica, apresentadas segundo
os estudos de Dermeval Saviani. A relevância desta temática está na contribuição para a
formação dos educadores para se chegar a uma prática consciente na perspectiva da Pedagogia
Histórico-Crítica, base das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e do Projeto Político
Pedagógico do Colégio em que se desenvolveu o mencionado projeto.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: TEREZINHA DE JESUS NARDI
Orientador: maria joselia zanlorense - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As contribuições das teorias críticas como aporte para o ensino e a aprendizagem na
Escola Pública
Tema: O papel do pedagogo na escola- O trabalho como princípio educativo
Palavras-chave: Políticas Educacionais, Teorias de Aprendizagem, Pedagogia Histórico Crítica,
Resumo: Nas últimas décadas muito tem se discutido sobre como melhorar a qualidade do
ensino e o nível de aprendizagem dos alunos. As preocupações aumentam constantemente
devido as cobranças feitas pela sociedade, principalmente pelo Estado e pelos meios de
comunicação, que avaliam o desempenho das escolas, tendo como referência os resultados
(geralmente insatisfatórios) obtidos no INEP/SAEB nos últimos anos. Para isso, verifica-se a
importância de se criar um espaço de reflexão, através de estudos e aprofundamento entre
professores e pedagogos, orientados por uma teoria de educação coerente e que contemple as
características da escola estudada. Como afirma Tafarel (2011, p. 266) "a educação da classe

trabalhadora transcendem a escola". Nesse sentido, compreende-se que a educação precisa e
deve contribuir para formação de um sujeito com consciência humana e histórica. Com essa
visão, que o presente projeto, pretende desenvolver um estudo sistemático sobre as políticas
educacionais e a influencia das mesmas nas concepções de ensino que permeiam o trabalho
educativo. Busca-se, mais precisamente aprofundar estudos na Pedagogia Histórico Crítica de
Demerval Saviani e demais autores que comungam da mesma matriz teórica. A escolha desta
pedagogia deve-se a consistência da sua teoria e pela relação que esta permite visualizar, entre
prática social e a prática educativa. Outro fator que determinou por esta escolha, é que as
Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná, também estão embasadas nesta teoria.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VALDECIR SCANDOLARI
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A indisciplina na sala-de-aula.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação.
Palavras-chave: Educação Escolar, (In)Disciplina, Ensino-Aprendizagem
Resumo: A angústia da Indisciplina na sala de aula é expressa por uma grande maioria dos
educadores nos dias atuais. É constante a afirmação de que os problemas de indisciplina, tanto
as causas quanto às consequências, estão diretamente ligados aos próprios educandos. O
objetivo geral desta Produção Didático-Pedagógica é compreender as causas da indisciplina - no
âmbito de sala de aula - no Colégio Estadual José Bonifácio E.F.M, do Ensino Fundamental e
médio no processo ensino aprendizagem. Sendo que a problemática emerge da indagação de
quais as causas das indisciplinas no contexto da sala de aula. Diante dessa tarefa é importante
que se leve em conta que o comportamento deverá ser considerado aceitável tanto para os
professores, para os alunos, para a gestão da escola, para os funcionários e para os pais. Para
tanto, as normas precisam ser elaboradas levando-se em conta a opinião desses segmentos. Elas
precisam ser do conhecimento de todos os intervenientes no processo educativo; necessitam,
também, ser analisadas, discutidas e aprovadas por aqueles que integram a escola. Grupo de
Estudo é a proposta escolhida para desenvolver a produção-didático pedagógica, com a
realização de 8 encontros com os professores do 1o ano do período noturno Colégio Estadual
José Bonifácio - "E.F.M" do município de Anahy. Espera-se com essa implementação que se
cumpra o objetivo proposto.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A indisciplina na sala-de-aula.
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação.
Palavras-chave: Educação Escolar, (In)Disciplina, Ensino-Aprendizagem
Resumo: A angústia da Indisciplina na sala de aula é expressa por uma grande maioria dos
educadores nos dias atuais. É constante a afirmação de que os problemas de indisciplina, tanto
as causas quanto às consequências, estão diretamente ligados aos próprios educandos. O
objetivo geral desta Produção Didático-Pedagógica é compreender as causas da indisciplina - no

âmbito de sala de aula - no Colégio Estadual José Bonifácio E.F.M, do Ensino Fundamental e
médio no processo ensino aprendizagem. Sendo que a problemática emerge da indagação de
quais as causas das indisciplinas no contexto da sala de aula. Diante dessa tarefa é importante
que se leve em conta que o comportamento deverá ser considerado aceitável tanto para os
professores, para os alunos, para a gestão da escola, para os funcionários e para os pais. Para
tanto, as normas precisam ser elaboradas levando-se em conta a opinião desses segmentos. Elas
precisam ser do conhecimento de todos os intervenientes no processo educativo; necessitam,
também, ser analisadas, discutidas e aprovadas por aqueles que integram a escola. Grupo de
Estudo é a proposta escolhida para desenvolver a produção-didático pedagógica, com a
realização de 8 encontros com os professores do 1o ano do período noturno Colégio Estadual
José Bonifácio - "E.F.M" do município de Anahy. Espera-se com essa implementação que se
cumpra o objetivo proposto.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VALDENIR BATISTA VELOSO
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: EDUCAÇÃO, TRABALHO E TECNOLOGIA: O PAPEL DO PROFESSOR NESSA TRÍADE.
UM OLHAR SOBRE O CURRÍCULO DO ENSINO NOTURNO.
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola
Palavras-chave: Educação, Trabalho, Tecnologia: Ensino Noturno
Resumo: O presente estudo tem como eixo central discorrer a respeito da constatação histórica
de que a educação pública e formal, na história da sociedade brasileira, por uma razão ou por
outra, nunca foi de qualidade para todos, ao contrário, ela sempre foi elitista. Pretende-se deixar
claro, desta forma, o caráter excludente que permeia a construção da educação na sociedade
brasileira, pois se entende que a construção da educação influencia e é influenciada pela
construção da sociedade, num processo contínuo, complexo e dialético. Pretende-se ainda,
explicar como o jovem e o adulto trabalhador estão submetidos a um imaginário social que norteia
a sociedade capitalista burguesa que leva à exclusão e à pobreza a maioria da população, a partir
de um processo de dominação e exploração capitalista. Procura-se também conceituar a
Pedagogia da Inclusão, a partir da análise de alguns aspectos do papel do professor que possam
contribuir para orientar o educando trabalhador em como entender esse novo paradigma do
trabalho e a sociedade em que vive. Conhecer e compreender esse processo de relação entre
educação, trabalho e tecnologia constitui-se em tarefa fundamental para o professor atuar na
contramão dos processos hegemônicos de regulação da sociedade capitalista, inovando as
práticas pedagógicas com vistas à escola comprometida com a formação para a cidadania.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VALDENIR BATISTA VELOSO
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: EDUCAÇÃO, TRABALHO E TECNOLOGIA: O PAPEL DO PROFESSOR NESSA TRÍADE.
UM OLHAR SOBRE O CURRÍCULO DO ENSINO NOTURNO.
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola
Palavras-chave: Educação, Trabalho, Tecnologia: Ensino Médio

Resumo: O eixo central do Caderno Temático que se apresenta é discutir, para um maior
aprofundamento teórico, a respeito da constatação histórica de que a educação pública e formal,
na história da sociedade brasileira, por uma razão ou por outra, nunca foi de qualidade para
todos, ao contrário, ela sempre foi elitista, principalmente quando o assunto é o Ensino Médio,
com seus diversos avanços e retrocessos. Pretende-se deixar claro, desta forma, o caráter
excludente que permeia a construção da educação na sociedade brasileira, pois se entende que a
construção da educação influencia e é influenciada pela construção da sociedade, num processo
contínuo, complexo e dialético. Pretende-se ainda, explicar como o jovem e o adulto trabalhador
estão submetidos a um imaginário social que norteia a sociedade capitalista burguesa que leva à
exclusão e à pobreza a maioria da população, a partir de um processo de dominação e
exploração capitalista. Procura-se também conceituar a Pedagogia da Inclusão, a partir da análise
de alguns aspectos do papel do professor que possam contribuir para orientar o educando
trabalhador em como entender esse novo paradigma do trabalho e a sociedade em que vive.
Conhecer e compreender esse processo de relação entre educação, trabalho e tecnologia
constitui-se em tarefa fundamental para o professor atuar na contramão dos processos
hegemônicos de regulação da sociedade capitalista, inovando as práticas pedagógicas com vistas
à escola comprometida com a formação para a cidadania. Para lograr êxito na aplicação do
caderno temático optou-se pela metodologia da pesquisa-ação, pois o pesquisador desempenha
um papel ativo nesse contexto.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VANESSA DO ROCIO MACIEL DA ROSA
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O papel do Pedagogo na intervenção metodológica para a efetivação da Adaptação
Curricular.
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO
PEDAGOGO NA ESCOLA
Palavras-chave: Mediação, Pedagogo, Adaptação Curricular, Transtorno Específico de
Aprendizagem,
Resumo: Este artigo origina-se do trabalho efetivado no Programa de Desenvolvimento da
Educação, PDE - 2014/2015 para um grupo de pedagogos e professoras de salas de recursos
multifuncionais, atuantes na Escola Estadual Cristo Redentor - Ensino Fundamental, de Nova
Prata do Iguaçu/PR. Neste documento consta a princípio, uma breve descrição dos fatos
históricos visando contribuir na formação continuada do pedagogo na escola pública, ressaltando
ser fundamental importância a intervenção deste profissional na articulação do processo ensino
aprendizagem para que adaptação curricular se efetive na escola. Para tal, desenvolvemos um
trabalho metodológico a partir da constituição de um Grupo de Estudos. Assim, apresentamos o
referencial teórico e os documentos oficiais que fundamentaram nossas discussões, bem como o
trabalho desenvolvido no grupo de estudos com as professoras pedagogas. Neste trabalho
sistematiza estudos teóricos e reflexões, com base na metodologia de pesquisa bibliográfica,
fundamentada em explicações sistemáticas de autores que abordam e discutem a temática, para
tanto apontamos para os estudos Gasparin (2005), Libâneo (2004), Carvalho (2010), dentre
outros.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VANESSA DO ROCIO MACIEL DA ROSA
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O papel do pedagogo na intervenção metodológicas para a efetivação da adaptação
curricular
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO
PEDAGOGO NA ESCOLA
Palavras-chave: Mediação, Pedagogo, Adaptação Curricular, Transtorno Específico de
Aprendizagem,
Resumo: A presente unidade didática visa contribuir na formação continuada do pedagogo na
escola publica, ressaltando ser fundamental importância a intervenção deste profissional na
articulação do processo ensino aprendizagem para que adaptação curricular se efetive na escola.
O objetivo principal será promover uma ampla discussão e reflexão sobre a adaptação curricular
dos alunos com transtorno especifica de aprendizagem, através da mediação do pedagogo.
Sistematiza estudos teóricos e reflexões, com base na metodologia de pesquisa bibliográfica,
fundamentada em explicações sistemáticas de autores que abordam e discutem a temática, para
tanto apontamos para os estudos Gasparin (2005), Libâneo(2004), Carvalho (2010), dentre
outros. A partir das discussões e reflexões realizadas no grupo de estudos de pedagogos e
professoras da sala de recursos multifuncional da rede estadual do município de Nova Prata do
Iguaçu, pretende-se que fortaleça o elo do conhecimento para posteriormente ser concretizado
nos espaços escolares.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VERA LUCIA DAMS
Orientador: Kelen dos Santos Junges - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Artigo
Título: Desafios e Possibilidades de Combate à Evasão Escolar no período noturno do C.E. São
Cristóvão do município de União da Vitória-PR
Tema: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico.
Palavras-chave: Ensino noturno, evasão escolar e alunos,
Resumo: Esta pesquisa justifica-se por ser uma oportunidade de buscar conhecimento sobre os
motivos da evasão escolar que se apresenta mais significativo no período noturno, formulando
possíveis ações pedagógicas voltadas a essa temática. O ensino noturno envolve inúmeras
questões a serem abordadas, como: 1) O ensino no período noturno se caracteriza por ser
frequentado por estudantes de classe menos favorecida economicamente e por alunos que
deixaram os estudos no diurno à espera de um emprego. 2) A gravidez precoce, o casamento e
as funções da maternidade.3) A questão da violência presente dentro e fora de muitas escolas
que ofertam ensino noturno, 4) Estudantes do sexo masculino que prestam serviço militar
obrigatório, apesar de amparados por lei, apresentam faltas em excesso, decorrência dessas
faltas não acompanham o desempenho pedagógico em sala de aula e também se evadem da
escola; 5) As condições climáticas que se apresentam nos meses de inverno. 6) A metodologia de
ensino empregada pelos docentes que tornam as aulas monótonas e desinteressantes. Essas são
apenas algumas das causas da evasão escolar no período noturno. Com efeito, para alcançar o
objetivo desse estudo, identificamos junto aos estudantes do período noturno do C.E. São
Cristovão, as prováveis causas da evasão escolar, propondo formas de prevenir ou amenizar

pedagogicamente este problema. Pelas ações realizadas pode-se concluir que a evasão escolar
no período noturno é um fenômeno educacional/social muito complexo que necessita com
urgência de políticas públicas específicas com ênfase na diversidade de sujeitos que se
matriculam na escola e não permanecem para concluir os estudos.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VERA LUCIA DAMS
Orientador: Kelen dos Santos Junges - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Desafios e Possibilidades de Combate à Evasão Escolar no Período Noturno do C.E.São
Cristóvão do município de União da Vitória PR
Tema: O Papel do Pedagogo na Organização e Mediação do Trabalho Pedagógico.
Palavras-chave: alunos,evasão escolar,período noturno
Resumo: Justifica-se por ser uma oportunidade de buscar conhecimento sobre os motivos da
evasão escolar que se apresenta mais significativo no período noturno, formulando possíveis
ações pedagógicas voltadas a essa temática. O ensino noturno envolve inúmeras questões a
serem abordadas, como: 1) O ensino no período noturno se caracteriza por ser frequentado por
estudantes de classe menos favorecida economicamente, formada em sua maioria por
trabalhadores e por alunos que deixaram os estudos no diurno à espera de um emprego. 2) A
gravidez precoce, o casamento e as funções da maternidade. 3) A questão da violência, 4)
Estudantes do sexo masculino que prestam serviço militar obrigatório, mesmo amparados por lei,
apresentam faltas em excesso, decorrência dessas faltas não acompanham o desempenho
pedagógico em sala de aula e se evadem da escola; 5) As condições climáticas apresentadas nos
meses de inverno; 6) A metodologia de ensino empregada pelos docentes que tornam as aulas
monótonas e desinteressantes. Essas podem ser apenas algumas das causas da evasão escolar
no período noturno. Com efeito, o objetivo desse estudo é identificar junto aos estudantes do
período noturno do C. E. São Cristóvão, as prováveis causas da evasão escolar, propondo formas
de prevenir ou amenizar pedagogicamente este problema.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VERONICA ANGELITA CANDEIA
Orientador: JOSE CARLOS DOS SANTOS - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Processo Ensino Aprendizagem: Estudos e intervenções sobre reprovação escolar.
Tema: Processo Ensino Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Gestão escolar, conselho de classe, aprendizagem, avaliação, família
Resumo: Este estudo apresenta reflexões acerca do elevado índice de reprovação que ocorreu
no ano de 2013, no Colégio Estadual Dr.Arnaldo Busatto de Foz do Iguaçu, nas turmas do sexto
ano do ensino fundamental. Encaramos como desafio compreender o que poderia teria
corroborado para este fato se concretizasse, me levou a este estudo. Através do envolvimento do
coletivo da escola, pensamos a prática pedagógica, o conselho de classe, a gestão da escola,
instâncias colegiadas, e principalmente a participação dos envolvidos no processo ensino
aprendizagem, o papel do pedagogo e do professor, o papel da família, e o processo de
aprendizagem e avaliação. Assim foi realizado um grupo de estudo, com vários profissionais da

educação de diversos segmentos da escola, para que coletivamente discutirmos e refletirmos a
nossa prática, e assim rever nossas ações para a melhoria do desempenho escolar dos alunos
visando a superar os índices de reprovação na escola. As conclusões tem como finalidade não
apontar culpados, mas apenas fornecer subsídios para que possamos repensar e refletir nossas
práticas diárias diante das fragilidades da escola.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VERONICA ANGELITA CANDEIA
Orientador: JOSE CARLOS DOS SANTOS - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Processo de Ensino e Aprendizagem: Estudo e Intervenções no ensino dos sextos anos
do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busatto.
Tema: Processo de Ensino e Aprendizagem
Palavras-chave: Estigmas,Avaliação,Reflexão,
Resumo: As atividades propostas nesta produção didático pedagógica resultando em uma
unidade temática que será construída coletivamente com os docentes, equipe diretiva e
pedagógica, tem por finalidade refletir a prática pedagógica frente as situações problemas, propor
ações coletivas que visam interferirem no desempenho escolar do aluno, revendo o papel do
pedagogo do professor diante da problemática.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VILMA DE LOURDES NEGRINI
Orientador: Isabel Cristina Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Artigo
Título: O Uso das Tecnologias no Processo de Construção do Conhecimento
Tema: A informática na educação
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, Prática Pedagógica, Educadores,
Resumo: Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná (SEED). O projeto, intitulado "O Uso das Tecnologias no
Processo de Construção do Conhecimento", foi implementado no Colégio Estadual Reynaldo
Massi - EFM, na cidade de Diamante do Norte - PR, com professores das disciplinas Artes,
Biologia, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Filosofia, Geografia, História,
Inglês, Matemática, Português e Sociologia. O objetivo principal deste projeto é a importância da
inserção de recursos computacionais no meio escolar, como auxílio na construção do
conhecimento intelectual do aluno. Podemos afirmar que há uma grande necessidade de se
aplicar novas tecnologias na sala de aula, porém os professores devem ser capacitados para
usufruir desses equipamentos para aprimorar o ensino e aprendizagem de seus alunos. Como
metodologia foram usadas oficinas que demonstraram o uso de ferramentas computacionais
apoiadas em métodos voltados à aprendizagem significativa, como recurso facilitador da
compreensão de temas abstratos e de difícil entendimento. Os resultados foram positivos, de
maneira que durante o desenvolvimento do trabalho, percebeu-se que os objetivos propostos
foram alcançados, pois os professores passaram por significativas mudanças de atitude, na
medida em que compreenderam a importância de se valorizar o uso da metodologia colaborativa

e do computador, como recurso pedagógico no ensino-aprendizagem. Diante disso, a parceria
professor capacitado e novas tecnologias são primordiais para evolução da educação no Brasil

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VILMA DE LOURDES NEGRINI
Orientador: Isabel Cristina Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Uso das Tecnologias no Processo de Construção do Conhecimento
Tema: A Informática na Educação
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, Prática Pedagógica, Educadores,
Resumo: Esta Unidade Didática propõe a realização de um curso/oficina com o uso dos recursos
computacionais para que o professor veja o computador como uma ferramenta de apoio em suas
aulas. Este minicurso tem como objetivo fornecer uma contribuição no desenvolvimento de novas
práticas e experiências pedagógicas aos participantes. Visando oportunizar a discussão e reflexão
com os educadores sobre a importância de se fazer uso das tecnologias de informação e
comunicação (TICS) em sala de aula. Porém deve se ter em mente que o computador não é o
objeto de estudo, e sim uma ferramenta para aprimorar o aprendizado e tornar mais atraente, o
ensino-aprendizagem, ao aluno. Portanto isso revela que os benefícios são grandes e de suma
importância. Desse modo os educadores precisam ser encorajados e motivados a estarem
sempre se atualizando e procurando novos meios de transmitirem seus conhecimentos para os
alunos. Pretende-se também que ao final do minicurso, os participantes através das atividades
desenvolvidas tenham elaborado pequenos recursos digitais que possam servir de material
didático de apoio. Dessa forma, deseja-se fornecer uma contribuição para que o processo de
ensino aprendizagem das várias disciplinas tenham melhores resultados quando se alia o uso de
novas tecnologias ao ensino.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VIVIANE CHULEK
Orientador: maria joselia zanlorense - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A avaliação na Pedagogia Histórico-crítica: dos pressupostos teóricos à prática
pedagógica
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Filosofia da Educação, Concepções Pedagógicas, Formação de Professores,
Avaliação
Resumo: Este artigo pretende apresentar as reflexões realizadas durante o PDE 2014/2015
sobre os critérios e instrumentos de avaliação a partir dos pressupostos teóricos da Pedagogia
Histórico-crítica assim a texto se inicia com a contextualização do problema de estudo
evidenciando a necessidade de intervenção realizada com professores e aluno do Ensino Médio.
A descrição metodológica apresenta brevemente o caminho percorrido desde o levantamento
bibliográfico, passando pela intervenção realizada no formato de curso de extensão para
professores e atividades de estudo e reflexão para alunos até a análise de dados e conclusões. O
processo de intervenção apresentou informações importantes sobre como a avaliação ainda não
é consolidada totalmente na perspectiva teórica assumida e expressa no Projeto Político-

pedagógico (2014), informações que são discutidas e apresentadas no decorrer do texto. A luz de
autores como SAVIANI (2008), GASPARIN (2011), VASCONCELOS (1992), LUCKESI (2000),
DEPRESBITERIS (2007) e outros, as análises são apresentadas no intuito de reconhecer
aspectos que ainda precisam ser problematizados e discutidos para que a avaliação se efetive de
forma coerente com a proposta de educação transformadora assumida pelo coletivo escolar do
Colégio Estadual Padre Chagas-EFM.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VIVIANE CHULEK
Orientador: maria joselia zanlorense - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Avaliação: Critérios e instrumentos
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação.
Palavras-chave: Avaliação, Critérios, Instrumentos, Ensino, Aprendizagem
Resumo: Embora se ofereça subsídios teóricos pra que se possa compreender a avaliação como
um processo atrelado à aprendizagem, muitas vezes, nos procedimentos avaliativos e até mesmo
no Conselho de Classe ainda percebe-se a semelhança entre os critérios avaliativos e as práticas
de avaliação tradicional e punitiva conforme afirma Paro (2000). Neste sentido esta pesquisa de
PDE tem como objetivo analisar de que forma a elaboração dos instrumentos de avaliação e a
tomada de decisões no Conselho de Classe, pautados em critérios objetivos, contribuem para que
a avaliação se efetive como uma possibilidade de acompanhar o processo de ensino e
aprendizagem. A proposta de intervenção situa-se na relação ação/reflexão sobre as práticas
avaliativas e a percepção de professores e alunos sobre este processo. As estratégias de ação
abarcam a coleta de dados, por meio de entrevista semi-estruturada e grupo focal, e encontros
periódicos de estudo e reflexão com alunos e professores no intuito de aproximar a prática
avaliativa da perspectiva emancipatória preconizada por autores como Luckesi (2000, 2005 e
2006), Gasparin (2010), Weber (2007), Paro (2000), Esteban (2003), Villas-Boas (1998), Daben
(1995, 2004), Zanon e Althaus (2008), Bossolan (2011) entre outros.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VIVIEN LIANER MOUSQUER
Orientador: Maria Lidia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A Afetividade e suas implicações na eprendizagem
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Afetividade, Mediação, Processos de ensino e aprendizagem,
Resumo: Afetividade, importante dimensão inerente aos processos de ensino e aprendizagem,
não pode ser considerada isolada dos aspectos cognitivos. Objetivou-se analisar como
professores do NRE de Toledo a concebem no processo de ensino e qual sua relação no
processo de aprendizagem. Constatou-se que quando se colocam na condição discente,
revivendo suas experiências, tendem a valorizar mais a importância da afetividade no processo
pedagógico do que ao se posicionarem como professores. Propôs-se um Grupo de Estudo
envolvendo professores e pedagogos da Rede Estadual de Educação do município, no qual se
aprofundou a discussão acerca da afetividade e suas implicações para a aprendizagem.

Disciplina / Área: PEDAGOGIA
Professor PDE: VIVIEN LIANER MOUSQUER
Orientador: Maria Lidia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Afetividade e suas implicações na eprendizagem
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação
Palavras-chave: Processos de Ensino e de Aprendizagem, afetividade, Ensino Fundamental,
Resumo: As atividades propostas nessa produção didático-pedagógica constituem este caderno
temático, e serão desenvolvidas no Colégio Estadual Vereador Francisco Galdino de Lima, do
município de Toledo, do estado do Paraná, durante a implementação do Projeto de Intervenção
com o tema: "A afetividade e suas implicações na aprendizagem". Visa-se proporcionar aos
professores da rede pública uma oportunidade de reflexão sobre a relação da afetividade na
aprendizagem. As atividades propostas nesse caderno temático estão distribuídas em cinco
encontros presenciais, totalizando 20 (vinte) horas, sendo destinadas as outras 44 (quarenta e
quatro) horas para a integralização do projeto distribuídas em atividades de leitura, vídeo,
produções. Espera-se ao trabalhar a importância da afetividade na aprendizagem, oportunizar aos
professores uma reflexão, para além do senso comum, sobre os aspectos que permeiam essas
relações, bem como sobre as implicações pedagógicas desse processo.

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