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Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ADRIANE FURINI RIBEIRO 
Orientador: Lucken Bueno Lucas - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: Construção e aplicação de uma sequência didática 
para alunos do 3º ano do Ensino Médio 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Sequência Didática, Educação Sexual, Ensino Médio, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da construção e da aplicação de uma sequência 
didática que objetivou contribuir para a educação sexual de jovens que cursam o 3º ano do 
Ensino Médio de uma escola pública da região norte pioneira do Paraná. Os alunos participantes 
demonstraram possuir algum conhecimento sobre essa temática, mas com incorreções e 
distorções. Com a proposta, realizaram atividades factuais, procedimentais e atitudinais sobre a 
temática investigada, perfazendo um total de quatorze atividades, organizadas em três etapas. 
Após a análise de uma parte dos dados (em função da quantidade de informações coletadas), foi 
possível evidenciar que mesmo com acesso à informação e meios de prevenção, muitos 
adolescentes argumentam apresentar um comportamento de risco em relação à vida sexual. Ao 
finalizar a aplicação da sequência, porém, foi evidente que os participantes obtiveram um maior 
conhecimento dos assuntos ligados à temática, pois esclareceram muitas dúvidas e se inseriram 
em discussões jamais ou pouco realizadas em suas casas. Isso sugere a possibilidade de que 
esses alunos sejam retransmissores desses conhecimentos tanto em suas famílias como no 
próprio ambiente escolar, no que diz respeito à vida sexual segura e saudável. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ADRIANE FURINI RIBEIRO 
Orientador: Lucken Bueno Lucas - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: Construção e aplicação de uma sequência didática 
para alunos do 3 ano do Ensino Médio 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Educação Sexual, Sequência Didática, Gravidez Precoce, Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, 
Resumo: Este trabalho apresenta o processo de construção de uma unidade didática sobre a 
temática  Educação Sexual, elaborada segundo os pressupostos de Zabala (1998) quanto à 
tipologia de atividades: factuais, procedimentais e atitudinais. Diante dos índices frequentes de 
casos de gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis entre escolares, esta proposta 
didática justifica-se relevante, sobretudo por ser destinada a uma turma de 3º ano do Ensino 
Médio de uma escola pública da região norte pioneira do Paraná (público alvo). Ao todo são 
quinze atividades, divididas em três etapas sequenciais que objetivam a abordagem do assunto 
proposto de forma efetiva, segundo uma perspectiva didático-pedagógica pautada na realidade 
dos estudantes envolvidos. 
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Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ALCILÉIA JAKELINE FÉLIX DA SILVA 
Orientador: Denilton Vidolin - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma aproximação da disciplina de Biologia com Curso de Formação de Docentes através 
de um Projeto de Educação Ambiental 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino de Biologia 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Multiplicadores, Conservação da água 
Resumo: As intervenções antrópicas provenientes de uma sociedade consumista agridem o meio 
ambiente. Para que os corpos hídricos estejam em condições de salubridade ambiental é 
imprescindível minimizar o despejo de agentes poluentes e contaminantes e atenuar o consumo 
de recursos naturais. Na disciplina de Biologia é possível desenvolver um trabalho que associe 
ações de Educação Ambiental colaborando na transformação social, dando condições do cidadão 
perceber que ele pode exercer atitudes que o aproximem da sustentabilidade. O objetivo geral 
deste trabalho foi proporcionar um espaço de embasamento teórico relativo aos impactos 
ambientais tendo a água como foco. Isso possibilitou atrelar os princípios da Educação Ambiental 
com a disciplina de Biologia tendo como público-alvo os estudantes do Curso de Formação de 
Docentes. As ações foram organizadas em forma de oficinas, palestras, visitas técnicas, saídas a 
campo e análises laboratoriais de água, coletadas em um rio urbano, propondo debates que 
levassem o educando a vivenciar situações permitindo sua projeção intelectual para além do 
senso comum, buscando uma aprendizagem significativa. As atividades tiveram uma carga 
horária 32h presenciais, acrescidas de 8h à distância (EAD), atendendo duas turmas de segundos 
anos, totalizando 60 alunos. As diferentes estratégias metodológicas e avaliativas utilizadas como 
mapas conceituais, construção de materiais lúdicos, elaboração de relatórios, atividades 
interpretativas, entre outras, permitiram valorizar o conhecimento prévio dos alunos, possibilitaram 
integrar o grupo e identificar a evolução individual quanto ao processo ensino-aprendizagem. Isso 
contribuiu na potencialização do senso crítico do grupo oferecendo condições de mudança de 
atitudes para garantir que a população tenha acesso à água futuramente. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ALCILÉIA JAKELINE FÉLIX DA SILVA 
Orientador: Denilton Vidolin - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ÁGUA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NA BUSCA 
DE CONSTRUIR UM CENÁRIO SUSTENTÁVEL 
Tema: Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino de Biologia 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Sustentabilidade, Água 
Resumo: As ações antrópicas provenientes de uma sociedade consumista agridem o meio 
ambiente e, consequentemente, a água. Para que os corpos hídricos estejam em condições de 
salubridade ambiental é imprescindível minimizar o despejo de agentes poluentes e 
contaminantes e atenuar o consumo de recursos naturais. Na disciplina de Biologia é possível 
realizar um trabalho com essa temática potencializando o senso crítico dos alunos. A elaboração 
dessa Unidade Didática vem de encontro com os princípios da Educação Ambiental, que viabiliza 
a promoção constante pela transformação social, possibilitando que o cidadão exerça atitudes 
mais sustentáveis. O material construído foi proposto para os alunos do Curso de Formação de 
Docentes, porém, não há objeção quanto ao seu uso com outros públicos pertencentes ao Ensino 
Fundamental e Médio. As atividades são realizadas em forma de oficinas, palestras, visitas 
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técnicas, saídas a campo e análises laboratoriais de água, coletadas em um rio urbano, o que 
leva o educando a vivenciar situações que permitam sua projeção intelectual para além do senso 
comum buscando uma aprendizagem significativa. A intenção aqui apresentada é aplicar o 
trabalho no contraturno escolar totalizando 32h presenciais, entretanto é possível utilizar o 
material em horários regulares de aulas. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: BEATRIZ RAPPA KIELING SCARPARI 
Orientador: ALEXANDRE SCHEIFELE - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONTEÚDOS DE BIOLOGIA: PROPOSTA DE UM TRABALHO DIVERSIFICADO PARA 
A EJA 
Tema: ANÁLISE E PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA 
Palavras-chave: Biologia, Jogos Pedagógicos, Material Didático 
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação do projeto de intervenção pedagógica 
durante o PDE 2016/1017, tendo com linha de ação a análise e produção de recursos didáticos 
para o ensino de biologia. Teve como proposta, o uso de metodologias e recursos diversificados, 
principalmente jogos, que pudessem contribuir na prática docente, para que os estudantes da 
EJA, na sua maioria adultos trabalhadores, obtivessem resultados positivos em seu aprendizado. 
O público alvo foram alunos do Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
na organização individual. Nossa Unidade Didática implementada com os alunos do Centro 
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos de Toledo (CEEBJA Toledo) foi elaborada a 
partir de conteúdos pré-selecionados, contemplando um conteúdo para cada um dos quatro 
módulos apresentados na disciplina de Biologia. Desta forma, as atividades contaram com 
diferentes ações desenvolvidas pelos alunos, contemplando: pesquisa em sites da internet; 
pesquisa em vídeos; produção textual; construção de mapa conceitual; construção de quadro 
comparativo; experimento prático; construção de maquete e a elaboração de um jogo pedagógico. 
Esta última ação foi incluída em todas as quatro atividades. Os resultados da pesquisa foram 
obtidos com a apresentação dos trabalhos e para este artigo utilizamos um questionário aplicado 
aos alunos ao término de cada atividade realizada por eles. Deste modo, foi possível perceber o 
envolvimento dos alunos na realização das atividades para cada um dos conteúdos selecionados 
anteriormente. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: BEATRIZ RAPPA KIELING SCARPARI 
Orientador: ALEXANDRE SCHEIFELE - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Material Didático Alternativo de Biologia para a EJA: proposta de um trabalho diferenciado 
Tema: Análise E Produção De Recursos Didáticos Para O Ensino De Biologia 
Palavras-chave: Biologia na EJA, Jogos em Biologia, Material Didático 
Resumo: Os alunos da EJA com suas peculiaridades estão inseridos no contexto escolar, e cabe 
ao professor buscar alternativas de se construir um novo aprender, uma aprendizagem 
significativa, de forma atrativa, criativa e lúdica, mas sempre atento para não incorrer em um 
processo de aligeiramento para certificação, não condizente com os pressupostos das Diretrizes 
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Curriculares da EJA (PARANÁ, 2006). Esta produção didático-pedagógica visa oportunizar/dispor 
subsídios teóricos e práticos a estes discentes, a fim de que possam internalizar conteúdos 
básicos da disciplina de Biologia e assim produzirem materiais (principalmente jogos) que venham 
a auxiliá-los na compreensão dos conteúdos. É importante que o (a) educando (a) perceba que 
por meio de suas práticas ele(a) interfere no meio que vive, ao mesmo tempo em que sofre 
influência, tornando-se coautor de seu aprendizado e construindo o próprio conhecimento. Assim, 
para alcançar o objetivo proposto, pretende-se desenvolver diversas atividades para um mesmo 
conteúdo, tais como: pesquisa em livros e a sites, produção textual, confecção de cartazes, 
maquetes, construção de jogo pedagógico. Será aplicado um questionário de avaliação com os 
alunos ao final de cada atividade. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: CLARICE COMIN 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sensibilização dos jovens sobre a importância da prevenção da gestação precoce na 
adolescência 
Tema: Diálogos Curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, Adolescência, Gravidez Precoce, Prevenção 
Resumo: A sexualidade dos adolescentes cada vez mais, vem se iniciando mais cedo, e com ela 
as suas consequências, seus tormentos e dúvidas sobre quais caminhos seguir e quais decisões 
tomar. É nesse período da juventude, que os jovens se encontram na escola, e tomar decisões e 
fazer escolhas sozinhos sem orientações, torna-se um grande dilema. Percebe-se que as dúvidas 
sobre sexualidade entre os adolescentes são frequentas no Ensino Médio, e que apesar de 
possuírem acesso às informações básicas vêm adotando mais comportamentos de risco. A 
gravidez na adolescência é um dos problemas mais recorrentes na escola e sabemos que ela tem 
sido apontada como um problema de saúde pública, pois coloca em pauta os riscos e/ou 
problemas que surgem com ela, bem como desafios que põem a prova os jovens, as famílias, a 
escola e a sociedade. Estamos vivenciando momentos onde os adolescentes não têm limites, não 
assumindo responsabilidade por seus atos, onde a cada dia aumenta o índice de doenças 
sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada. Muitos adolescentes acabam fazendo uso 
de métodos contraceptivos como a pílula do dia seguinte sem maiores precauções, pois acham 
que dessa forma estão evitando uma gravidez, sem ter consciência que esse caminho não é o 
mais seguro, isto ocorre muitas vezes por falta de orientação por parte dos pais, da escola e da 
própria sociedade. Portanto a escola tem uma grande responsabilidade na formação afetiva e 
emocional de seus alunos, sobre temas como sexo e sexualidade. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: CLARICE COMIN 
Orientador: ANA LÚCIA CRISOSTIMO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sensibilização dos jovens sobre a importância da prevenção da gestação precoce na 
adolescência 
Tema: Diálogos Curriculares com a diversidade 
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Palavras-chave: Sexualidade, Adolescência, Gravidez Precoce, Prevenção 
Resumo: A sexualidade dos adolescentes cada vez mais, vem se iniciando mais cedo, e com ela 
as suas consequências, seus tormentos e dúvidas sobre quais caminhos seguir e quais decisões 
tomar. É nesse período da juventude, que os jovens se encontram na escola, e tomar decisões e 
fazer escolhas sozinhos sem orientações, torna-se um grande dilema. Percebe-se que as dúvidas 
sobre sexualidade entre os adolescentes são frequentas no Ensino Médio, e que apesar de 
possuírem acesso às informações básicas vêm adotando mais comportamentos de risco. A 
gravidez na adolescência é um dos problemas mais recorrentes na escola e sabemos que ela tem 
sido apontada como um problema de saúde pública, pois coloca em pauta os riscos e/ou 
problemas que surgem com ela, bem como desafios que põem a prova os jovens, as famílias, a 
escola e a sociedade. Estamos vivenciando momentos onde os adolescentes não têm limites, não 
assumindo responsabilidade por seus atos, onde a cada dia aumenta o índice de doenças 
sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada. Muitos adolescentes acabam fazendo uso 
de métodos contraceptivos como a pílula do dia seguinte sem maiores precauções, pois acham 
que dessa forma estão evitando uma gravidez, sem ter consciência que esse caminho não é o 
mais seguro, isto ocorre muitas vezes por falta de orientação por parte dos pais, da escola e da 
própria sociedade. Portanto a escola tem uma grande responsabilidade na formação afetiva e 
emocional de seus alunos, sobre temas como sexo e sexualidade. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA BARBOSA DE OLIVEIRA 
Orientador: Terezinha Corrêa Lindino - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso do recurso radiocomunicação como forma de procedimento metodológico para 
discussões acerca das questões ambientais 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Biologia 
Palavras-chave: Educomunicação Socioambiental, Radiocomunicação, Ciências Biológicas 
Resumo: O resgate da Educação Ambiental (EA) no espaço escolar e nos demais segmentos 
sociais é necessária e urgente. É preciso a compreensão de que este resgate vai além das datas 
comemorativas e que o compromisso deve ser assumido por todos, formando uma única unidade 
capaz de refletir sobre suas próprias ações em relação ao ambiente. Como forma de integrar 
escola e comunidade, a aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica teve como objetivo geral 
divulgar conhecimentos sobre EA, por meio da Educomunicação, disseminando informações 
científicas sobre questões ambientais, desenvolvendo atividades práticas em sala de aula da 3ª 
série do Ensino Médio e promovendo a participação dos mesmos na rádio comunitária. Foram 
realizados dez programas radiofônicos a partir de cinco temas geradores, além de uma oficina 
dividida em quatro etapas estendida aos funcionários da rádio local, alunos, grupo de jovens, 
representantes do comércio e demais pessoas da comunidade. A troca de experiências ocorridas 
neste tempo foi enriquecedora para todos os envolvidos, contribuindo para o crescimento pessoal 
e profissional de cada um, proporcionando diversas reflexões e ações a partir do cuidado humano 
e ambiental. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA BARBOSA DE OLIVEIRA 
Orientador: Terezinha Corrêa Lindino - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do recurso radiocomunicação como forma de procedimento metodológico para 
discussões acerca das questões ambientais 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Biologia 
Palavras-chave: Educomunicação Socioambiental, Radiocomunicação, Ciências Biológicas 
Resumo: O resgate da Educação Ambiental (EA) no espaço escolar e nos demais segmentos 
sociais é necessária e urgente. É preciso a compreensão de que este resgate vai além das datas 
comemorativas e que o compromisso deve ser assumido por todos, formando uma única unidade 
capaz de refletir sobre suas próprias ações em relação ao ambiente. Como forma de integrar 
escola e comunidade, a aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica tem como objetivo geral 
divulgar conhecimentos sobre EA, por meio da Educomunicação, disseminando informações 
científicas sobre questões ambientais, desenvolvendo atividades práticas em sala de aula da 3ª 
série do Ensino Médio e promovendo a participação dos mesmos na rádio comunitária. Serão 
realizados dez programas radiofônicos a partir de cinco temas geradores, além de uma oficina 
dividida em quatro etapas estendida aos funcionários da rádio local. Espera-se que a EA possa 
ser vista e praticada sob uma nova perspectiva, dada a sua importância para a vida humana e do 
planeta. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA DA SILVA MACHADO 
Orientador: Marcelo de Carvalho - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Pluralismo Metodológico no Ensino de Biologia 
Tema: Análise e Produção de Recursos Didáticos para o Ensino de Biologia 
Palavras-chave: Biologia, Pluralismo Metodológico, Recursos Didáticos 
Resumo: O presente trabalho relata atividades realizadas durante o ano de 2017 com os alunos 
da 2ª série do Colégio Estadual Polivalente - Ensino Fundamental, Médio e Profissional referente 
à implementação pedagógica proposta no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O 
objetivo central desse trabalho consistiu em apontar e analisar a importância de se usar diferentes 
recursos didáticos no ensino de Biologia. O material aqui apresentado propôs a realização de 
atividades que favorecessem a pesquisa e a leitura. O uso de um pluralismo metodológico 
favoreceu uma aprendizagem significativa, com um maior envolvimento dos alunos, possibilitando 
a estes uma visão crítica da sociedade na qual estamos inseridos. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA DA SILVA MACHADO 
Orientador: Marcelo de Carvalho - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Pluralismo Metodológico no Ensino de Biologia 
Tema: Análise e Produção de Recursos Didáticos para o Ensino de Biologia 
Palavras-chave: Biologia, Pluralismo Metodológico, Recursos Didáticos 
Resumo: O objetivo central desse trabalho consiste em apontar e analisar a importância de 
diferentes recursos didáticos como sugestão para o ensino de Biologia. O material aqui 
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apresentado propõe atividades que favoreçam a pesquisa e a leitura. O uso de diferentes 
recursos favorece uma aprendizagem significativa, com um maior envolvimento dos alunos, 
possibilitando a estes uma visão crítica da sociedade na qual estamos inseridos. Nessa 
conjuntura, este estudo, terá como norte a pesquisa qualitativa referencial com análise dos 
fundamentos teóricos que norteiam os recursos didáticos utilizados no ensino de Biologia e com 
aplicação de atividades diversificadas aos alunos do 2º ano do Colégio Estadual Polivalente Para 
nortear o trabalho, estabelecemos o seguinte questionamento: Quais são as possíveis 
contribuições do Pluralismo Metodológico na disciplina de Biologia, para os processos de ensino e 
aprendizagem? 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: CREDENICE PERES MORAES 
Orientador: Wagner José Martins Paiva - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sexualidade no ambiente escolar 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Biologia 
Palavras-chave: Sexualidade, Adolescente, Gravidez precoce, prevenção 
Resumo: A sexualidade está presente na vida das pessoas desde antes de nascer e por toda a 
vida, compreende uma série de processos psicológicos e físicos de sensações, sentimentos e 
necessidades. Sendo a adolescência a fase que mais acontece às transformações e curiosidades, 
sendo primeiramente importante desenvolver nos alunos o respeito pelo próprio corpo, cuidando 
da saúde como condição necessária para usufruir de sua sexualidade básica gerando um alto 
conhecimento e assim como um trabalho preventivo, informações sobre as doenças mantendo 
como foco a promoção da saúde e de condutas preventivas proporcionando informações sobre 
gravidez, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. Sendo meramente 
importante possibilitar ao educando o conhecimento de valores, culturas e influências que a mídia 
exerce. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: CREDENICE PERES MORAES 
Orientador: Wagner José Martins Paiva - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sexualidade no ambiente escolar 
Tema: Fundamentos teóricos metodológicos da Biologia 
Palavras-chave: Sexualidade, Adolescente, Gravidez precoce, prevenção 
Resumo: Esta Unidade Temática tem como finalidade proporcionar aos alunos do 1º ano do 
ensino médio do colégio Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, localizado na cidade de 
Apucarana, reflexões referentes à adolescência e sexualidade que levem a apropriação do 
conhecimento para que os adolescentes exerçam sua sexualidade com responsabilidade e de 
maneira saudável, enfatizado a prevenção e a promoção da saúde, com o propósito de reduzir o 
índice de gravidez precoce e IST. 
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Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: CRISTIANE LOPES ESTEVEZ 
Orientador: SATIKO NANYA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS NO ESTUDO DE INSETOS 
VETORES DE DOENÇAS 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino da Biologia. 
Palavras-chave: Insetos vetores, Doenças, Recursos didático-pedagógicos, Conscientização, 
Resumo: Insetos vetores de doenças são responsáveis por várias epidemias em todo o mundo. 
O presente trabalho tem como objetivo aprofundar os estudos sobre alguns dos principais insetos 
vetores que atingem nossa sociedade, propiciando a reflexão, a conscientização e posteriormente 
mudanças de atitudes que visem minimizar os problemas causados por doenças como Dengue, 
Zika, Chikungunya e Doença de Chagas. Por meio de diferentes recursos didático-pedagógicos, 
alunos do segundo ano do Ensino Médio puderam reelaborar conhecimentos prévios e assimilar 
novos conhecimentos científicos, visando contribuir para o controle dessas doenças no âmbito 
social e escolar do qual pertence. Constatou-se que atividades diferenciadas são importantes 
ferramentas de auxílio para efetivação do processo ensino e aprendizagem, pois atingem as 
diferentes necessidades e realidades dos educandos. Quando os discentes se sentem parte 
atuante no processo, a motivação e o interesse pelo novo conhecimento conduzem a reflexão e 
conscientização, essenciais para o controle das doenças vetoriais em nossa sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: CRISTIANE LOPES ESTEVEZ 
Orientador: SATIKO NANYA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Elaboração de recursos didático-pedagógicos para o estudo de insetos vetores de 
doenças 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino da Biologia. 
Palavras-chave: Escola, Biologia, Atividades diversificadas, Insetos vetores, 
Resumo: Os insetos são considerados pequenos animais inofensivos que causam repúdio na 
maioria da população, por isso muitas vezes são ignorados. Mas vários desses artrópodes podem 
transmitir doenças ao ser humano como Dengue, Zika, Chikungunya, Doença de Chagas, etc., 
provocando sérios problemas de saúde em âmbito físico e social. Através da utilização de 
diferentes recursos didático-pedagógicos, esta unidade didática busca contemplar as diferentes 
formas de aprendizagem, oferecendo subsídios metodológicos para motivação e apropriação do 
conteúdo científico. Serão desenvolvidas atividades diversificadas com alunos do 2º ano do 
Ensino Médio, dinâmicas, cartazes, aulas práticas e paródias, visando propiciar uma 
aprendizagem significativa, contribuindo para conscientização e formação crítica dos educandos. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: DORVALINA MARIA MONTAGNI 
Orientador: Wagner José Martins Paiva - IES: UEL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: TRANSGÊNICOS: DESCONSTRUINDO MITOS E CONSTRUINDO APRENDIZADO COM 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Genética 
Palavras-chave: Biotecnologia, AGM, Transgênicos 
Resumo: As discussões a cerca dos alimentos transgênicos têm sido abordada por organismos 
nacionais e internacionais. As informações servem para analisar o problema de forma econômica, 
e em outros reforçam a questão da saúde. De fato, as pesquisas realizadas vêm 
sistematicamente, comprovando ou levantando hipóteses de que, nem tudo reflete sobre a 
veracidade de tais informações. Existe um debate intenso relacionado à inserção de alimentos 
geneticamente modificados (AGM) no mercado e não se sabe a verdadeira consequência no que 
diz respeito à viabilidade do uso ou não desses organismos oriundos de uma nova tendência 
tecnológica, a qual faz parte do nosso cotidiano. Para conhecer melhor o assunto, o presente 
projeto busca uma forma alternativa para trabalhar em conjunto com os alunos, utilizando como 
recurso metodológico, instrumentos diversificados discutindo todo o processo tendo como ponto 
de partida a prática social, seguindo para a problematização, a instrumentalização, a cartase para 
retornar a prática social com saber adquirido a partir dos conteúdos trabalhados, trazendo uma 
nova maneira de pensar a ciência. Dessa forma, o aluno participa de todo processo de 
aprendizagem. (Saviani, 1997; Gasparin, 2005). A partir de instrumentos diversificados incluindo a 
experimentação, buscou-se estabelecer uma relação entre os conteúdos de Biologia, sobretudo, 
da biotecnologia, nas relações econômicas, diversidade biológica e suas consequências para a 
humanidade a fim de contribuir para a formação de opinião e do desenvolvimento da criticidade 
do aluno. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: DORVALINA MARIA MONTAGNI 
Orientador: Wagner José Martins Paiva - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: TRANSGÊNICOS:DESCONSTRUINDO MITOS E CONSTRUINDO APRENDIZADO COM 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Genética 
Palavras-chave: Biotecnologia, Transgênicos, Saúde, 
Resumo: Esse material didático pedagógico foi elaborado para aplicação do projeto de 
implementação pedagógica da escola com objetivo de desenvolver o senso crítico do aluno a 
partir da análise dos conteúdos de Biologia, especificamente da biotecnologia, investigando os 
alimentos transgênicos, relacionando suas causas e efeitos, benefícios e malefícios as pessoas e 
ao meio ambiente. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ELI DREHMER 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ensinando célula em Biologia por meio de modelos pedagógicos 
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Tema: Análise e produção de recursos didáticos 
Palavras-chave: Modelo Pedagógico, Experimentação, Laboratório, Citologia 
Resumo: Resumo - Como a Biologia é uma ciência capaz de alfabetizar cientificamente, levando 
o indivíduo à compreensão da própria vida, a seleção de estratégias adequadas é de suma 
importância para levar a concretização dessa compreensão. Dentre as muitas estratégias que o 
professor pode se utilizar para o ensino, principalmente as de natureza científica, destacam-se as 
atividades práticas, Então, o professor deve ser um profissional preparado para possibilitar ao 
aluno a construção do conhecimento. O artigo que se apresenta trata da implementação de 
projeto de intervenção pedagógica na escola, desenvolvido no Colégio Estadual Tancredo Neves 
- EFM, localizado em São João, no Paraná sendo realizado no primeiro semestre do ano de 2017, 
com uma carga horária de 32 horas, O objetivo geral deste trabalho foi promover a capacitação de 
professores do Colégio Estadual Tancredo Neves - EFM, por meio de grupo de estudos, em 
relação à construção de modelos didáticos como forma de contribuição no processo de ensino-
aprendizagem do conteúdo Citologia. Esta capacitação contou com a participação 11 professores 
de Ciências e Biologia. A implementação ocorreu no espaço do laboratório de biologia do colégio, 
utilizando-se de um Caderno Pedagógico composto por práticas de Biologia em laboratório, 
usando o estudo da célula - Citologia como tema central, em especial a construção de modelos 
pedagógicos com alunos onde foram feitas explanações teóricas e orientações para as atividades 
práticas. Este trabalho mostrou que a realização de atividades práticas em laboratório, pode servir 
como ferramenta pedagógica que conduz à integração de conceitos teóricos e científicos. 
Palavras-chave: Modelo Pedagógico. Experimentação. Laboratório. Citologia. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ELI DREHMER 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Construindo modelos pedagógicos em Biologia para ensinar o assunto célula 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Modelo Pedagógico, Atividades Práticas, Laboratório, Citologia, 
Resumo: Como a Biologia é uma ciência capaz de alfabetizar cientificamente, levando o indivíduo 
à compreensão da própria vida, a experimentação é de suma importância para essa 
concretização. Dentre as muitas estratégias que o professor pode se utilizar para o ensino, 
principalmente as de natureza científica, destacam-se as atividades práticas, sendo o professor o 
profissional preparado para possibilitar ao aluno a construção do conhecimento. As DCE s de 
Biologia recomendam que no processo pedagógico se adote o método experimental como recurso 
de ensino para uma visão crítica dos conhecimentos da Biologia, sem a preocupação com 
resultados únicos. O material que se apresenta tem o intuito de mostrar que a realização de 
atividades práticas, em laboratório, pode servir de ferramenta pedagógica à integração de 
conceitos científicos. Principalmente, para analisar se a construção de modelos didáticos pode 
contribuir no processo de ensino-aprendizagem do tema Citologia em Biologia. Portanto, este 
estudo tem o intuito de mostrar, por meio de uma capacitação de professores, que a realização de 
atividades práticas em laboratório, pode servir como ferramenta pedagógica que conduz à 
integração de conceitos teóricos e científicos. Junto aos professores de Biologia e Ciências do 
Colégio Estadual Tancredo Neves-EFM de São João-PR. 

 

 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_bio_unicentro_elidrehmer.pdf


Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ELIZANDRA PERLIN GRASSI 
Orientador: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino de Ciências através da Experimentação: Aprendizagem por Investigação, 
Análise e Interpretação de Resultados 
Tema: As Ciências Biológicas e suas implicações para o Ensino de Biologia. 
Palavras-chave: Prática, laboratório, biologia 
Resumo: A presente Produção Didática-Pedagógica apresenta uma reflexão acerca da 
necessidade da incorporação de experimentações em laboratórios de Biologia e tem como 
objetivo criar possibilidades de desmistificar a Biologia como disciplina de difícil memorização e 
termos técnicos. A realização de experimentos e atividades práticas é um fator determinante, pois 
ajuda a tornar a aprendizagem mais eficiente na medida em que torna o aprendizado mais 
significativo. A implementação acontecerá no Colégio Estadual Professora Hercília França do 
Nascimento no município de Mangueirinha, Paraná, com a apresentação de um estudo a respeito 
do papel que exerce os cursos de formação continuada e grupo de estudo que tem como 
proposta estimular o processo de aprendizagem, a partir das trocas de experiências, deixando 
evidente que o trabalho em grupo e a troca de informações são de fundamental importância no 
desenvolvimento da capacidade de relações sociais, e trazendo crescimento pessoal e 
profissional, o que carreta favoravelmente na autonomia do aprendiz mediante as situações de 
seu cotidiano, podendo estar mais capacitado para sua inserção e aceitação na sociedade em 
que vive e tendo melhor desempenho nas atividades que realiza. Os dados serão coletados por 
meio de perguntas abertas e entrevistas (em entrevista informal) e serão analisadas a partir dos 
pressupostos de análise de conteúdo que nos permite observar que o professor tem que estar 
constantemente sendo motivado e ter plena ciência de que ele será sempre um aprendiz em 
busca de algo, para que este processo possa ter continuidade. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ELIZANDRA PERLIN GRASSI 
Orientador: WELLIGTON LUCIANO BRAGUINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Ensino de Ciências através da Experimentação: Aprendizagem por Investigação, 
Análise e Interpretação de Resultados 
Tema: As Ciências Biológicas e suas implicações para o Ensino de Biologia. 
Palavras-chave: Prática, laboratório, biologia 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica apresenta uma reflexão acerca da 
necessidade da incorporação de experimentações em laboratórios de Biologia e tem como 
objetivo criar possibilidades de desmistificar a Biologia como disciplina de difícil memorização e 
termos técnicos. A realização de experimentos e atividades práticas é um fator determinante, pois 
ajuda a tornar a aprendizagem mais eficiente na medida em que torna o aprendizado mais 
significativo. A implementação acontecerá no Colégio Estadual Professora Hercília França do 
Nascimento no município de Mangueirinha, Paraná, com a apresentação de um estudo a respeito 
do papel que exerce os cursos de formação continuada e grupo de estudo que tem como 
proposta estimular o processo de aprendizagem, a partir das trocas de experiências, deixando 
evidente que o trabalho em grupo e a troca de informações são de fundamental importância no 
desenvolvimento da capacidade de relações sociais, e trazendo crescimento pessoal e 
profissional, o que carreta favoravelmente na autonomia do aprendiz mediante a situações de seu 
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cotidiano, podendo estar mais capacitado para sua inserção e aceitação na sociedade em que 
vive e tendo melhor desempenho nas atividades que realiza. Os dados serão coletados por meio 
de perguntas abertas e entrevistas (em entrevista informal) e serão analisadas a partir dos 
pressupostos de análise de conteúdo que nos permite observar que o professor tem que estar 
constantemente sendo motivado e ter plena ciência de que ele será sempre um aprendiz em 
busca de algo, para que este processo possa ter continuidade. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ELIZÂNGELA VIEIRA ANTÔNIO 
Orientador: Carlos Eduardo Rocha Garcia - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS NA PRÁTICA: A HORTA ORGÂNICA NO 
ENSINO DA BIOLOGIA 
Tema: Analise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Horta Orgânica, Biologia, Alimentação, Sustentabilidade, 
Resumo: Este artigo é resultado da aplicação da Unidade Didática intitulada A utilização da Horta 
Orgânica como forma de construir conhecimentos nas aulas de Biologia. Assume-se como objeto 
de estudo o ensino da Bioquímica por meio do plantio e cultivo da horta orgânica aos alunos do 1º 
Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Santa Felicidade. Objetiva-se, com isso, trabalhar a 
disciplina de Biologia de maneira lúdica e sensibilizar os alunos no entendimento de que a horta 
amplia a variedade de alimentos saudáveis à disposição, bem como de que a escolha alimentar 
influencia na saúde. Para isso, utiliza-se da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, que 
se constitui na formação de equipes para o plantio de hortaliças na referida escola. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ELIZÂNGELA VIEIRA ANTÔNIO 
Orientador: Carlos Eduardo Rocha Garcia - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DA HORTA ORGÂNICA COMO FORMA DE CONSTRUIR 
CONHECIMENTOS NAS AULAS DE BIOLOGIA 
Tema: Analise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Horta orgânica, alimentação, sustentabilidade, Biologia 
Resumo: Esta Unidade Didática, intitulada A utilização da Horta Orgânica como forma de 
construir conhecimentos nas aulas de Biologia, apresenta como tema a contextualização no 
ensino da Bioquímica por meio da utilização do plantio e cultivo da horta orgânica. Este material 
foi elaborado com o objetivo de sensibilizar os alunos no entendimento de que a horta amplia a 
variedade de alimentos saudáveis à sua disposição e que a escolha alimentar influencia na sua 
saúde. As atividades a serem desenvolvidas foram divididas em três (03) etapas. Na primeira 
etapa serão utilizados três instrumentos de sensibilização: questionário, documentário e visita em 
campo. Na segunda serão abordadas duas estratégias: plantio de hortaliças em pequenos 
espaços e trabalho em equipes. Por fim, a terceira etapa contempla o encerramento da 
implementação do projeto, por meio da organização de uma feira. As atividades serão realizadas 
em encontros semanais, perfazendo um total de 32 horas-aula. 
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Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: FERNANDA MOLINA 
Orientador: José Ricardo Penteado Falco - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Dengue: diminuindo a distância entre a escola e a comunidade 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Biologia 
Palavras-chave: Dengue, Escola, Comunidade 
Resumo: A dengue é atualmente uma das doenças mais frequentes no Brasil. Esta informação 
pode ser comprovada pelos dados estatísticos obtidos por tratar-se de uma doença de notificação 
compulsória e observada nos relatórios do SINAN (Serviço Nacional de Agravos e Notificações), 
podendo, ainda, desta mesma forma, verificar-se a vertente desta doença no Município de 
Ângulo. Assim, diante do exposto, este projeto será realizado com a intenção de conscientizar os 
estudantes e comunidade próxima aos mesmos, sobre a dengue e suas consequências, por meio 
de metodologias de ensino alternativas. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: FERNANDA MOLINA 
Orientador: José Ricardo Penteado Falco - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Dengue: diminuindo a distância entre a escola e comunidade 
Tema: Tecnologias e suas linguagens no ensino de Biologia 
Palavras-chave: Dengue, Escola, Comunidade 
Resumo: A dengue é atualmente uma das doenças mais frequentes no Brasil. Esta informação 
pode ser comprovada pelos dados estatísticos obtidos por tratar-se de uma doença de notificação 
compulsória e observada nos relatórios do SINAN (Serviço Nacional de Agravos e Notificações), 
podendo, ainda, desta mesma forma, verificar-se a vertente desta doença no Município de 
Ângulo. Assim, diante do exposto, este projeto será realizado com a intenção de conscientizar os 
estudantes e comunidade próxima aos mesmos, sobre a dengue e suas consequências, por meio 
de metodologias de ensino alternativas. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: GRACE KELLY JAYME MAIA 
Orientador: Carlos Eduardo Rocha Garcia - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: a formação do sujeito ecológico 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Alimentação Saudável, Biodiversidade, Agrotóxicos, 
Resumo: O tema  alimentação saudável e livre de agrotóxicos  é urgente e exige debates 
constantes com toda a população, uma vez que implica em mudanças de hábitos que demandam 
um tempo para serem internalizados. A escola, assim como outras instituições, é responsável por 
esse debate em todas as disciplinas do Ensino Básico, na sala de aula ou em momentos de 
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ações extraclasse. A partir disso, o presente artigo estabeleceu como objetivo promover ações 
que levassem alunos e demais membros da comunidade escolar do Colégio Estadual Marechal 
Cândido Rondon, em Curitiba-PR, a reflexões sobre o significado real da alimentação saudável. O 
tema - alimentação saudável, livre de agrotóxicos - foi contextualizado na abordagem do conteúdo 
estruturante Biodiversidade e no conteúdo básico Dinâmica dos Ecossistemas: relações entre os 
seres vivos e interdependência com o ambiente. Os conteúdos específicos relacionados ao tema 
do projeto foram: Ciclos Biogeoquímicos, com ênfase para o ciclo da água e Poluição ambiental 
(água, ar e solo). O desenvolvimento das atividades - palestras, discussões, exibição de 
documentário, visita à feira de produtos orgânicos, pesquisas - proporcionaram aos alunos e 
comunidade escolar uma reflexão sobre as práticas agrícolas utilizadas na produção dos 
alimentos por eles consumidos, referentes à utilização de agrotóxicos. As atividades 
proporcionaram reflexões sobre os impactos negativos pelo uso dos agrotóxicos e os conceitos 
envolvidos nos programas de alimentação saudável, além de evidenciarem a possibilidade de 
produzir alimentos em grande escala, sem o uso dos agrotóxicos, proporcionando alternativas e 
ações que resultem em qualidade de vida. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: GRACE KELLY JAYME MAIA 
Orientador: Carlos Eduardo Rocha Garcia - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Ambiental na escola para promover uma alimentação saudável livre de 
agrotóxicos: pesquisar e disseminar conhecimento 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Agrotóxicos, educação ambiental, ecologia, 
Resumo: Esta unidade didática pretende trabalhar com educação ambiental, para promover a 
participação da comunidade escolar nas decisões políticas ambientalistas sobre o uso abusivo de 
agrotóxicos na agricultura convencional, através do consumo de alimentos orgânicos. E 
demonstrar como a ciência e as pesquisas científicas podem contribuir para o desenvolvimento 
social de uma sociedade, contribuindo com a preservação do ambiente, e com a saúde dos 
agricultores e dos consumidores. Esta pesquisa está em consonância com as diretrizes 
curriculares estaduais em relação à educação ambiental na escola. A educação ambiental 
contribui para a formação de um cidadão consciente em relação à proteção do ambiente, com 
atitudes críticas e participativas. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MELO DO PRADO 
Orientador: Josiane Aparecida Gomes Figueiredo - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PRÁTICA E REFLEXÕES SOBRE A BIOTECNOLOGIA NO TERCEIRO ANO DO 
ENSINO MÉDIO DO CERP - MORRETES /PR 
Tema: As Ciências Biológicas e suas implicações para o Ensino da Biologia 
Palavras-chave: Biotecnologia, Reflexão, Educação 
Resumo: A abordagem de temas atuais pertinentes às práticas da biotecnologia e suas 
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consequências tem importante desempenho no processo de emancipação e autonomia dos 
alunos. Contudo, fatores como o distanciamento entre os novos conceitos gerados pela 
biotecnologia e educação básica pela dificuldade em encontrar livros didáticos atualizados com 
novas terminologias geradas pelo avanço da biotecnologia tornam-se inibidores desse processo. 
Neste trabalho são apresentados e discutidos os resultados da análise pré e pós-diagnóstica do 
conhecimento dos diferentes temas/atividades abordados na área da biotecnologia com alunos do 
3º ano do Ensino Médio Colégio Estadual Rocha Pombo - Morretes/PR, bem como as impressões 
dos alunos sobre as abordagens, e por fim as modificações geradas por meio das reflexões 
propostas, que de maneira sutil, sugere um processo de aprendizagem mais significativa sobre a 
biotecnologia. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MELO DO PRADO 
Orientador: Josiane Aparecida Gomes Figueiredo - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Prática e Reflexões sobre a Biotecnologia no 3º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Rocha Pombo - Morretes/PR 
Tema: As ciências biológicas e suas implicações para o ensino da Biologia 
Palavras-chave: Biotecnologia- Reflexão - Educação - Manipulação Genética, 
Resumo: A abordagem de temas atuais pertinentes às práticas da Biotecnologia e suas 
consequências, tem importante desempenho no processo de emancipação e autonomia do 
educando. Contudo, alguns fatores como o distanciamento entre a academia e a educação 
básica, e a dificuldade das editoras de livros didáticos atualizarem os conteúdos dos mesmos, 
tornam-se inibidores desse processo. Neste trabalho foram propostas análises de resultados de 
diversas pesquisas descritas em artigos científicos, discussão dos resultados e quando possíveis 
atividades que simulem os experimentos estudados. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: JANETE FRANCISCO FURTADO 
Orientador: Álvaro Lorencini Junior - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Nutricional para uma melhor qualidade de vida 
Tema: Alimentação e Saúde 
Palavras-chave: Nutrição, Reeducação, Saúde, Alimentação, Desnutrição 
Resumo: É necessária uma abordagem desse assunto em sala de aula de forma a conscientizar 
nossos alunos, desde a infância, às práticas saudáveis de alimentação na busca de uma melhor 
qualidade de vida e consequentemente a prevenção de doenças. 

 

Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: JANETE FRANCISCO FURTADO 
Orientador: Álvaro Lorencini Junior - IES: UEL 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Nutricional para uma melhor qualidade de vida 
Tema: Alimentação e Saúde 
Palavras-chave: Alimentação, balanceada, nutrição, educação nutricional 
Resumo: Este projeto tem a finalidade de informar os alunos e comunidade do CEEBJA Ivaiporã 
sobre a importância de preferirem alimentos orgânicos aos industrializados na prevenção de 
doenças degenerativas e obesidade, tendo consciência sobre os hábitos alimentares errados e as 
consequências do consumo exagerado e desregrado de alimentos que são frequentemente 
motivados pelas propagandas de TV, entre outros. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: JOSÉ VINÍCIUS BEGHETTO 
Orientador: Silvana Cássia Hoeller - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Revitalização dos Espaços como Estratégia para A Melhoria das Relações Humanas no 
CE Prof. Máximo Atílio Asinelli 
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos do ensino de biologia 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Espaço Escolar, Conscientização 
Resumo: A pesquisa em questão centraliza-se em uma problemática voltada à investigação do 
ambiente físico escolar como condicionante para o desenvolvimento do aluno. Questiona-se, 
nesse sentido, a necessidade da revitalização dos ambientes externos e internos para o 
aprimoramento das relações sociais no espaço escolar. Discute-se aqui também, com olhos no 
Colégio Estadual Máximo Atílio Asinelli, a questão da manutenção da ordem física de uma escola 
como exigência para a promoção de segurança e bem-estar. Para que essas questões possam 
ser respondidas devidamente, pretende-se refletir junto à comunidade sobre como o cuidado com 
os espaços da escola interfere no processo de humanização e de sensibilização das relações 
humanas. A metodologia proposta é a de Pesquisa-Ação, utilizando como ferramenta o Ciclo 
PDCA. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: JOSÉ VINÍCIUS BEGHETTO 
Orientador: Silvana Cássia Hoeller - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: 'A revitalização dos espaços como estratégia para a melhoria das relações humanas em 
estabelecimentos escolares' 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de biologia 
Palavras-chave: Escola sustentável, percepção ambiental, ambientalização escolar, 
revitalização, humanização 
Resumo: O desenvolvimento sustentável e a educação ambiental constituem ótimas ferramentas 
para mover a comunidade escolar em direção a uma mudança de atitude e para promover à 
cidadania. A viabilidade de executar estas propostas deve-se ao fato de termos uma escola com 
um espaço privilegiado de abundante cobertura vegetal contendo gramados, plantas nativas e 
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ornamentais que florescem o ano inteiro, porém com alta incidência de degradação ambiental. 
Faz-se necessário então reconstruir e revitalizar visando não apenas a estrutura física, mas 
também o espaço social que estimulará a boa convivência de todos. Deseja-se que esse projeto 
possa atingir a comunidade escolar e favorecer as mudanças de atitudes e comportamentos de 
todos os sujeitos que transitam por ela, pois a falta de zelo sabe-se, desestimula o vínculo entre 
todos os envolvidos. A humanização das relações entre as pessoas com sua escola através do 
resgaste dos seus espaços é o maior objetivo desse projeto. Para Bernardo Toro, cuidar do 
espaço público é cuidar do espaço de todos . 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: JOSETH FRANCO VIEIRA DE OLIVEIRA 
Orientador: Maria Regina Ferreira da Costa - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Olhar do Educador Frente às Questões de Gênero e Diversidade Sexual na Escola 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE - Diálogos da diversidade com os 
conteúdos do currículo da disciplina de Biologia: a relação da disciplina de Biologia com as 
questões de gênero, raça/etnia, classe social, heteronormatividade, sexualidades, diversidade. 
Palavras-chave: Relações de Gênero, Diversidade Sexual, Estereótipo, Bullying, 
Resumo: O presente artigo tem o propósito de apresentar o resultado da implementação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, intitulado  O olhar do educador frente às questões 
de gênero e diversidade sexual, implantado no Colégio Estadual do Paraná, no município de 
Curitiba, Paraná, como requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), no ano de 
2016/2017. Foram desenvolvidas atividades sobre as relações de gênero e diversidade sexuais 
problematizadas a partir das dúvidas e mitos do cotidiano escolar. Para tanto, ofertou-se aos/as 
Agentes Educacionais I, público alvo um curso modulado, no formato de oficinas, durante o 
segundo semestre de 2017 através de leituras e reflexões de textos, dinâmicas, análise de curtas 
e trechos de filmes e músicas, entre outros. Os resultados obtidos por meio das ações 
desenvolvidas apontam que, se houver orientação aos/as Agentes Educacionais I, estes/as 
poderão ser os/as mediadores/as dos conflitos existentes quanto às questões de gênero e 
diversidade sexual, amenizando o preconceito e a discriminação no ambiente escolar 
evidenciando a importância do respeito e reconhecimento da diferença e diversidade. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: JOSETH FRANCO VIEIRA DE OLIVEIRA 
Orientador: Maria Regina Ferreira da Costa - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O OLHAR DO AGENTE EDUCACIONAL I FRENTE ÀS QUESTÕES DE GÊNERO E 
DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Gênero, Diversidade Sexual, Estereótipo, Bullying 
Resumo: A relação entre a escola e a sociedade passa pela análise das suas práticas 
pedagógicas e, nas considerações sobre o seu papel e função. Por isso, o objetivo desta Unidade 
Didática é a de criar condições para que os Agentes Educacionais I possam enfrentar e dialogar 
sobre as questões de Gênero e Diversidade Sexual, pois são importantes à medida que, estes 
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atores que formam a primeira linha de apoio dos/das estudantes na mediação de seus conflitos. 
Esta Produção Didática também tem por objetivo promover a Cultura da Paz no ambiente escolar 
a partir do respeito em relação às questões de Gênero e Diversidade Sexual, combatendo o 
Bullying e reestruturando as práticas vivenciadas pelos Agentes Educacionais I. A metodologia da 
Pesquisa Ação, associada a diversas formas de ação coletiva, orientada em função da resolução 
de problemas ou de objetivos de transformação e na interação entre o pesquisador e os membros 
das situações investigadas, pretende abordar o tema desta Unidade Didática de forma reflexiva, 
desprovida de preconceitos, mitos e tabus, a partir de trechos selecionados de filmes, 
documentários, textos científicos e informativos e dinâmicas de grupo, pretendendo levar os 
Agentes educacionais I a um melhor entendimento e reflexão sobre o assunto. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: JULIANA BENGOZI 
Orientador: Mariana Aparecida Bologna Soares de Andrade - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O DESENVOLVIMENTO DE AULAS PRÁTICAS NO ENSINO DE BIOLOGIA NA 
REALIDADE DE UMA ESCOLA PÚBLICA SEM LABORATÓRIO 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: produção, recursos, práticas 
Resumo: Proposta de trabalho com atividades práticas de laboratório sendo desenvolvidas no 
espaço de sala de aula, suprindo a ausência de laboratório no Colégio Estadual Professora 
Helena Kolody, no município de Cambé, NRE Londrina. As sugestões de atividades podem ser 
utilizadas pelos docentes na área de Biologia como suporte metodológico para a alfabetização 
científica e promoção de aprendizagem dos conceitos biológicos através de atividades práticas. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: JULIANA BENGOZI 
Orientador: Mariana Aparecida Bologna Soares de Andrade - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O DESENVOLVIMENTO DE AULAS PRÁTICAS NO ENSINO DE BIOLOGIA NA 
REALIDADE DE UMA ESCOLA PÚBLICA SEM LABORATÓRIO 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: produção, recursos, práticas 
Resumo: Proposta de trabalho com atividades práticas de laboratório sendo desenvolvidas no 
espaço de sala de aula, suprindo a ausência de laboratório no Colégio Estadual Professora 
Helena Kolody, no município de Cambé, NRE Londrina. As sugestões de atividades podem ser 
utilizadas pelos docentes na área de Biologia como suporte metodológico para a alfabetização 
científica e promoção de aprendizagem dos conceitos biológicos através de atividades práticas. 

 

Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: LUCIACYR LOPES ALMEIDA E SILVA 
Orientador: Ana Christina Duarte Pires - IES: UFPR 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A ESCOLA COMO PROMOTORA DE AUTOCUIDADO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS CAUSADAS POR VÍRUS, BACTÉRIAS, PROTOZOÁRIOS E FUNGOS 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino da Biologia 
Palavras-chave: Autocuidado, Escola, Saúde 
Resumo: A escola, em parceria com outros espaços sociais, cumpre papel decisivo na formação 
de estudantes, na percepção e construção da cidadania e no acesso às políticas públicas. Desse 
modo, pode tornar-se caminho para a construção de ações de promoção da saúde para crianças, 
adolescentes e jovens adultos. Diante desse contexto questiona-se: Como a escola pode ser 
promotora de autocuidado da saúde e na prevenção de doenças? Para responder essa pergunta, 
foi realizado esse estudo que objetiva, por meio de pesquisas bibliográficas e de campo, que os 
alunos do Ensino médio , bem como a comunidade escolar, sejam estimulados, a saberem mais 
sobre Vírus, Bactérias, Protozoários e Fungos. Assim, podem estabelecer relações com o seu 
cotidiano, diferenciar e orientar sobre doenças causadas por esses seres microscópicos, além de 
propiciar o desenvolvimento do pensamento crítico e o despertar da curiosidade dos estudantes, a 
fim de estimular a aquisição de hábitos de saúde. Sendo assim, os estudantes serão 
disseminadores dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, por meio de produções de 
diferentes materiais didáticos, tais como: folders, músicas, cartazes, teatro, poesias, etc. Sendo a 
escola, o local ideal para compreensão do autocuidado da saúde e na prevenção das condutas de 
risco em todas as oportunidades educativas. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: LUCIACYR LOPES ALMEIDA E SILVA 
Orientador: Ana Christina Duarte Pires - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ESCOLA COMO PROMOTORA DE AUTOCUIDADO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS CAUSADAS POR VÍRUS, BACTÉRIAS, PROTOZOÁRIOS E FUNGOS 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino da Biologia 
Palavras-chave: Estudo, Doenças, Prevenção, Comu 
Resumo: Estimular a pesquisa como ferramenta pedagógica dentro da escola faz parte das 
estratégias de ensino. O objetivo principal desse projeto é a implementação da experimentação 
coletiva e colaborativa, onde os alunos serão os responsáveis pelas escolhas dos temas 
relevantes para o estudo proposto, dentro da metodologia da pesquisa-ação. Pretende-se que os 
alunos compreendam, de modo científico, as principais doenças, seu desenvolvimento e sua 
prevenção. E que ainda, sejam disseminadores do conhecimento adquirido, junto a sua 
comunidade. A escola, segundo as DCE (Diretrizes Curriculares da Educação Básica) ,2008 
compete à escola mediar o conhecimento científico e o cotidiano do aluno, a fim de atribuir 
significado ao que estão aprendendo. O projeto será desenvolvido com alunos do Ensino Médio, 
cursando a Segunda Série no ano de 2017. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANA DE FATIMA CORDEIRO 
Orientador: José Fabiano Costa Justus - IES: UEPG 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_bio_ufpr_luciacyrlopesalmeidaesilva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_bio_ufpr_luciacyrlopesalmeidaesilva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_bio_ufpr_luciacyrlopesalmeidaesilva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_bio_ufpr_luciacyrlopesalmeidaesilva.pdf


Etapa: Artigo 
 
Título: A rede social Facebook como aliada no processo ensino-aprendizagem na disciplina de 
Biologia 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino 
Palavras-chave: Facebook, aprendizagem colaborativa, conhecimento, 
Resumo: A rede social Facebook apresenta ferramentas que podem ser capazes de influenciar o 
processo de ensino e aprendizagem, permitindo alterar o paradigma tradicional do processo de 
ensino-aprendizagem, conseguindo despertar a curiosidade e participação dos alunos. A 
finalidade deste estudo foi verificar se, através das ferramentas do Facebook, os alunos 
desenvolveriam uma aprendizagem colaborativa possibilitando troca de informações sobre a 
dengue favorecendo a aprendizagem fora do ambiente escolar. Os vinte e nove alunos do 2º ano 
do Ensino Médio utilizaram durante 4 semanas, recursos que o Facebook proporciona para 
partilhar conteúdos, vídeos, entrevistas, e-messenger, para construir o conhecimento de forma 
colaborativa. O envolvimento dos alunos no processo foi avaliado recorrendo aos registos de dois 
questionários e uma atividade desenvolvida antes da execução do projeto e com a finalidade de 
verificar conhecimentos prévios dos alunos, e a mesma atividade, aplicada após o 
desenvolvimento do projeto, objetivando que esta atividade fosse enriquecida a partir dos 
conhecimentos obtidos. O Facebook é um instrumento oportuno para a construção do 
conhecimento, que contribuiu para o ensino presencial permitindo o desenvolvimento de 
estratégias de comunicação, facilitando a interação, reforçando a colaboração e a aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANA DE FÁTIMA CORDEIRO 
Orientador: José Fabiano Costa Justus - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Facebook como extensão da sala de aula no processo ensino-aprendizagem na 
disciplina de Biologia 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Biologia/Utilização de recursos tecnológicos no 
ensino da disciplina de Biologia. 
Palavras-chave: Facebook, meios de ensino e grupos de estudo, 
Resumo: A proposta desta Unidade Didática visa trabalhar uma metodologia dinâmica e 
envolvente que estimula o aluno a buscar novos conceitos sobre o conteúdo abordado pelo 
professor em sala de aula, por meio de uma comunicação virtual em que o aluno está habituado 
em utilizar, sendo este, muitas vezes, causador de conflitos entre seus professores durante as 
aulas. As atividades desse material didático são sugestões práticas que poderão ser utilizadas 
pelos professores como uma extensão da sala de aula oportunizando um conhecimento 
consistente, visto que uma metodologia baseada na rede social Facebook, desperta a curiosidade 
por ser um método de ensino diferente do tradicional estimulando a pesquisa, a criatividade e 
interpretação do aluno. O assunto escolhido para o desenvolvimento da prática dessa 
metodologia é a dengue, por ser um problema atual de saúde pública no Brasil, que vem 
aumentando drasticamente os casos de doenças provenientes da picada do mosquito, permitindo 
a ênfase do assunto através da rede social Facebook, com postagens de artigos, vídeos e 
entrevistas com profissionais da saúde com intuito de conscientizar sobre a gravidade da 
proliferação do mosquito no nosso meio. Este material foi produzido para auxiliar o professor a 
ensinar Biologia de forma atraente e prazerosa, permitindo a flexibilidade de mudança de 
conteúdo, podendo ser adaptado e atualizado conforme a realidade de cada professor. 
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Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANE MACIEL ALMEIDA 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Uso de Imagens em Biologia: estratégia didática para o estudo das relações ecológicas 
entre os seres vivos 
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos do ensino de Biologia 
Palavras-chave: Relações Ecológicas, Biologia, Filmes, Imagens 
Resumo: O presente artigo relata a implementação de projeto no espaço escolar, decorrente do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná (SEED/PR), desenvolvido no ano de 2017. O trabalho foi desenvolvido no 
Colégio Estadual Professor Pedro Carli, em Guarapuava - PR, junto 28 alunos do ensino médio, 
do período noturno, na disciplina de Biologia. O objetivo principal deste trabalho foi investigar se a 
utilização de imagens em Biologia no ensino médio noturno pode contribuir como recurso 
facilitador do processo de ensino e de aprendizagem no estudo do tema  Relações Ecológicas 
entre os Seres Vivos. No decorrer da implementação foram utilizados os seguintes recursos 
didáticos: recortes, de filmes e fotografias, relacionados ao tema facilitando a assimilação e uma 
melhor compreensão dos conteúdos. Os resultados obtidos mostram que as estratégias de ensino 
utilizadas foram adequadas e eficientes. Os filmes trazendo imagem-mensagem, relacionadas ao 
cotidiano dos alunos serviram como elementos motivadores ao tema, provocando o olhar e a 
atenção dos alunos, enquanto sujeitos, despertando o senso crítico. As imagens obtidas pelos 
alunos através das fotografias tornaram as aulas mais atrativas e dinâmicas. Os resultados 
mostram que as atividades realizadas contribuíram para a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem e uma melhor integração entre os alunos. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANE MACIEL ALMEIDA 
Orientador: Eliane Strack Schimin - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Uso de Imagens em Biologia: estratégia didática para o estudo das relações ecológicas 
entre os seres vivos 
Tema: Fundamentos teóricos-metodológicos do ensino de Biologia 
Palavras-chave: Relações Ecológicas, Biologia, Filmes, Imagens 
Resumo: Para tornar mais compreensível o ensino de Biologia, principalmente para os alunos do 
período noturno, na maioria são jovens adultos, muitas vezes fora da faixa etária e na grande 
maioria trabalhadores que estudam, é um grande desafio para nós educadores, visto que nesta 
disciplina, a parte teórica torna-se cansativa. Assim, apresentamos o projeto intitulado  O Uso de 
Imagens em Biologia: estratégia didática para o estudo das relações ecológicas entre os seres 
vivos, qual será implementado no primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor 
Pedro Carli, situado em Guarapuava, no Paraná, no primeiro semestre de 2017. O principal 
objetivo é investigar se a utilização de imagens em Biologia no ensino médio noturno pode 
contribuir como recurso facilitador do processo de ensino e aprendizagem no estudo do tema 
Relações Ecológicas entre os Seres Vivos. Serão utilizadas as seguintes estratégias didáticas: 
recortes de filmes e imagens diversas, contextualizadas, com a finalidade de facilitar a 
assimilação e uma melhor compreensão do assunto. Os filmes servirão como recurso didático, 
provocando o olhar e atenção dos mesmos, enquanto sujeitos, despertando o senso crítico 
proporcionado a aprendizagem. Nos recortes dos filmes apresentados os alunos poderão 
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identificar alguns tipos de Relações Ecológicas, uma vez que estes interagem com informações, 
conceitos e significados. E com relação às imagens, o que é indispensável para o ensino e 
aprendizagem em Biologia, servirá para tornar as aulas mais dinâmicas e, consequentemente, 
possibilitar uma aprendizagem significativa para os conceitos em estudo. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: LUZIA MAGNABOSCO 
Orientador: CARLA ANDRÉIA LORSCHEIDER - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências 
e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ ALIADA AO ENSINO DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Sexualidade, Ensino Médio, Gravidez na adolescência, 
Resumo: A gravidez na adolescência é um assunto frequente nas escolas, vários fatores 
aumentam a vulnerabilidade da gravidez na adolescência, mas, a falta de um projeto de vida e do 
cuidado com a prevenção são as principais causas. Em geral, adolescentes oriundas de famílias 
disfuncionais, com pouca instrução e cujas mães tiveram precocemente seu primeiro filho, correm 
maior risco de engravidar, a falta de informação somada a falta de perspectivas de futuro, tornam 
a chegada de um filho algo natural para essas adolescentes. A desinformação com relação à 
contracepção retarda o início do uso de contraceptivo. O desconhecimento das funções corporais 
quanto à capacidade reprodutiva contribui para que ocorra atividade sexual desprotegida. É dever 
da escola e educadores trabalhar de forma integral, clara os conteúdos sobre gravidez e 
sexualidade, visando o conhecimento anatômico, fisiológico, hormonal e vida reprodutiva dos 
seres humanos. Portanto, este trabalho foi realizado para garantir aos adolescentes do Colégio 
Estadual Santa Bárbara, Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, Bituruna/PR 
conhecimento sobre os temas: sexualidade, gravidez na adolescência e DST´s, pois cada vez 
mais esta temática se apresenta nas escolas, e muitas vezes estas mães adolescentes são 
vítimas de preconceito, discriminação e descaso social, para isto foram realizadas diversas 
atividades com os estudantes do 1º ano C Vespertino e 1º ano D noturno, do referido Colégio, 
além do conteúdo formal, foram realizadas diversas atividades com recurso didáticos 
diferenciados, que puderam de modo lúdico, abrir espaço para que os adolescentes 
expressassem sua opinião sobre o assunto, suas experiências e aprendessem de modo mais 
informal. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: LUZIA MAGNABOSCO 
Orientador: CARLA ANDRÉIA LORSCHEIDER - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências 
e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ ALIADA AO ENSINO DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Sexualidade, Ensino Médio, Gravidez na adolescência, 
Resumo: A escola tem papel fundamental na transmissão de informações para auxiliar alunos em 
suas escolhas, que proporcione conhecimento seguro sobre assuntos que o atingem diretamente, 
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entre eles a sua sexualidade. A gravidez na adolescência é um assunto frequente nas escolas, 
vários fatores aumentam a vulnerabilidade da gravidez na adolescência, mas, a falta de um 
projeto de vida e do cuidado com a prevenção são as principais causas. Em geral, as 
adolescentes oriundas de famílias disfuncionais, de baixa renda, com pouca instrução e cujas 
mães tiveram precocemente seu primeiro filho, correm maior risco de engravidar, a falta de 
informação somada a falta de perspectivas de futuro, tornam a chegada de um filho algo natural 
para essas adolescentes. A desinformação com relação à contracepção retarda o início do uso de 
contraceptivo e mesmo quando usado, se faz de forma errada. O desconhecimento das funções 
corporais quanto à capacidade reprodutiva contribui para que ocorra atividade sexual 
desprotegida e despreocupada. Sendo assim, é dever da escola e educadores trabalhar de forma 
integral, clara e não fragmentada os conteúdos sobre gravidez e sexualidade, visando o 
conhecimento anatômico, fisiológico, hormonal e vida reprodutiva dos seres humanos. A proposta 
deste trabalho é garantir aos adolescentes do Colégio Estadual Santa Bárbara, Ensino 
Fundamental, Médio e Profissionalizante, Bituruna/PR conhecimento sobre os temas: 
sexualidade, gravidez na adolescência e DST s, pois cada vez mais esta temática se apresenta 
nas escolas de modo real, e muitas vezes estas mães adolescentes são vítimas de preconceitos, 
discriminação e descaso social, ficando a margem da sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: MARA REGINA SCORTEGAGNA BESEGATO 
Orientador: Cristian Carla A. Volski Cassi - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EXCESSO DE AÇÚCAR X PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Açúcar, Doenças, Prevenção, Alimentação saudável, Indústria alimentícia, 
Resumo: O consumo excessivo de alimentos açucarados associado à diminuição da atividade 
física vêm contribuindo para o aumento dos casos de obesidade e diabetes entre os 
adolescentes. A preocupação é com as consequências futuras desta baixa qualidade na 
alimentação dos jovens. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a qualidade da alimentação dos 
alunos de 1º ano do Colégio Estadual Ângelo Gusso bem como orientá-los quanto aos prejuízos 
ocasionados pelo consumo excessivo de açúcar, sensibilizando-os sobre a importância de se 
manter uma alimentação saudável. Os dados obtidos evidenciaram que os alunos consomem 
alimentos excessivamente açucarados em diferentes quantidades conforme o tipo de alimento 
sendo que o sabor acentuado desses alimentos é o principal fator que desencadeia o consumo 
excessivo de açúcar. O consumo de frutas, verduras e legumes precisa ser melhorado na 
qualidade e quantidade. Constatou-se a grande influência da mídia sobre as opções alimentares 
dos adolescentes. Os alunos compreenderam a importância de se reduzir o consumo de açúcar 
substituindo-o por alimentos saudáveis. Percebeu-se que a orientação precoce e contínua é 
fundamental para a aquisição e manutenção de hábitos saudáveis e que atividades que envolvam 
a participação ativa dos educandos produzem resultados positivos tanto no aprendizado quanto 
na mudança de atitudes. Concluiu-se que a metodologia utilizada levou os estudantes de uma 
condição de ouvintes para participantes ativos na elaboração e compartilhamento dos saberes 
tendo como ponto de partida o conhecimento prévio trazido pelo aluno. 

 

Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: MARA REGINA SCORTEGAGNA BESEGATO 
Orientador: Cristian Carla A. Volski Cassi - IES: UFPR 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EXCESSO DE AÇÚCAR X PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Açúcar, Doenças, Prevenção, Alimentação saudável, Indústria alimentícia, 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo sensibilizar os educandos do 1º ano do Ensino 
Médio quanto aos riscos do consumo excessivo de açúcar na alimentação e alertá-los para o fato 
de que este hábito contribui para o surgimento de doenças como obesidade e diabetes, as quais 
vêm nas últimas décadas crescendo em ritmo acelerado prejudicando a qualidade de vida da 
população e que tais hábitos são por vezes adquiridos através de estímulos veiculados pela 
mídia. Para tanto foram elaboradas atividades que se utilizaram de questionários, vídeos, 
apresentações, debates, atividades em grupo, roda de conversa com nutricionista, confecção de 
materiais diversos como cartazes, folder, caderno de receitas. Espera-se que ao fim deste 
percurso os educandos sejam capazes de repensar seus hábitos alimentares a fim de privilegiar a 
ingestão de alimentos saudáveis e com quantidade mínima de açúcar. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: MÁRCIO DANELIV 
Orientador: Hilário Lewandowski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma reflexão sobre agrotóxicos, saúde e meio ambiente a pa 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Biologia 
Palavras-chave: Ecologia, agrotóxicos, saúde humana, 
Resumo: Esta produção Didática apresenta uma abordagem referente ao uso dos agrotóxicos e 
suas implicações no meio ambiente e na saúde humana. Os conteúdos planejados são 
compatíveis com a realidade dos alunos do Colégio Estadual de Rio do Couro - Ensino 
Fundamental e Médio, pertencente ao Núcleo Regional de Ensino de Irati localizado no interior do 
município de Irati-Pr. O trabalho se alicerça nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e no 
Projeto Político Pedagógico do Colégio, bem como, nas regras do Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná. Tendo como objetivo explorar o potencial didático do tema 
agrotóxico, no sentido de despertar o interesse dos alunos de escolas do campo pelos conteúdos 
da disciplina de Biologia, visando ganhos no processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho 
visa também, ampliar os conhecimentos sobre os males causados pelo uso indiscriminado dos 
agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente, visto que a maioria dos nossos alunos são 
filhos de agricultores e convivem com esta realidade no seu cotidiano. O presente projeto será 
desenvolvido com os alunos da 3ª série do Ensino Médio. Na metodologia serão utilizadas 
atividades diversificadas para estimular a curiosidade e possibilitar a compreensão dos conteúdos 
a serem estudados, ressaltando a importância do conhecimento científico contraponto mitos 
adquiridos ao longo do tempo. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: MÁRCIO DANELIV 
Orientador: Hilário Lewandowski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_bio_ufpr_marareginascortegagnabesegato.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_bio_unicentro_marciodaneliv.pdf


 
Título: Uma reflexão sobre agrotóxicos, saúde e meio ambiente a partir da realidade concreta dos 
alunos 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Biologia 
Palavras-chave: Ecologia, agrotóxicos, saúde humana, meio ambiente, 
Resumo: Esta produção Didática apresenta uma abordagem referente ao uso dos agrotóxicos e 
suas implicações no meio ambiente e na saúde humana. Os conteúdos planejados são 
compatíveis com a realidade dos alunos do Colégio Estadual de Rio do Couro - Ensino 
Fundamental e Médio, pertencente ao Núcleo Regional de Ensino de Irati localizado no interior do 
município de Irati-Pr. O trabalho se alicerça nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e no 
Projeto Político Pedagógico do Colégio, bem como, nas regras do Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná. Tendo como objetivo explorar o potencial didático do tema 
agrotóxico, no sentido de despertar o interesse dos alunos de escolas do campo pelos conteúdos 
da disciplina de Biologia, visando ganhos no processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho 
visa também, ampliar os conhecimentos sobre os males causados pelo uso indiscriminado dos 
agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente, visto que a maioria dos nossos alunos são 
filhos de agricultores e convivem com esta realidade no seu cotidiano. O presente projeto será 
desenvolvido com os alunos da 3ª série do Ensino Médio. Na metodologia serão utilizadas 
atividades diversificadas para estimular a curiosidade e possibilitar a compreensão dos conteúdos 
a serem estudados, ressaltando a importância do conhecimento científico contraponto mitos 
adquiridos ao longo do tempo. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA CALDEIRA 
Orientador: MARISTELA JORGE PADOIN - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Biotecnologia aplicada a produção de vacinas em uma abordagem metodológica com 
recursos audiovisuais 
Tema: As ciências biológicas e suas implicações para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Biotecnologia, Vacinas, recursos metodológicos audiovisuais 
Resumo: Vacinas representam os avanços biotecnológicos de intervenção mais eficazes na 
defesa do organismo contra agentes infecciosos, sendo aplicada em saúde pública para diminuir 
a circulação de doenças e até sua erradicação. No entanto, os índices de cobertura vacinal em 
certas campanhas de vacinação têm se mostrado abaixo da expectativa, ficando uma parcela da 
população beneficiária não imunizada, o que aumenta o risco de contágio e ocorrência de 
eventuais surtos de doenças imunopreveníveis. Parte desse resultado negativo é consequência 
de conceitos equivocados e falta de informação por parte do público alvo sobre o real mecanismo 
imunológico preventivo das vacinas. Assim, tem-se por objetivo principal a realização de estudos 
sobre recursos didático-metodológicos, que possam propiciar a construção do conhecimento 
científico biotecnológico com a utilização de linguagem mais acessível e atrativa. Para isso, nesta 
proposta de ensino se desenvolveu uma metodologia de pesquisa diversificada com os alunos da 
2ª série do Ensino Médio, utilizando-se como recurso: aplicação de questionário diagnóstico, a 
leitura de textos de divulgação científica, uma palestra com profissional em biotecnologia, um 
vídeo paródia, uma vídeo entrevista, dinâmica: Mito ou Verdade, pesquisa de campo com 
produção de vídeo em entrevistas na comunidade escolar e na unidade básica de saúde, um cine-
debate com filme em uma contextualização mais atrativa, aplicando momentos de reflexão, 
análise, discussão, síntese em produção textual e construção de mapa conceitual. Evidenciou-se, 
dessa forma, o desenvolvimento de importantes conceitos biotecnológicos sobre vacinas e se 
possibilitou ao educando refletir sobre medidas educativas e estabelecer relações entre 
biotecnologia aplicada e sociedade. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Biotecnologia aplicada a produção de vacinas em uma abordagem metodológica com 
recursos audiovisuais 
Tema: As ciências biológicas e suas implicações para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Biotecnologia, Vacina preventiva, vacina terapêutica, recursos metodológicos 
Resumo: A análise dos índices de cobertura vacinal do Ministério da Saúde em certas 
campanhas, tem se mostrado abaixo da expectativa. Parte desse resultado negativo é 
consequência de conceitos equivocados e falta de informação por parte do público alvo, sobre o 
real mecanismo imunológico preventivo que seria obtido. Isso devido à existência de lacunas 
durante a construção do referencial teórico-prático dos alunos, no que se refere às concepções 
biotecnológicas, imunológicas e do processo de pesquisa e desenvolvimento das vacinas. Assim 
sendo, esta unidade didática propõe a utilização de metodologia diversificada e motivadora, com 
linguagem audiovisual mais atrativa e facilitadora do processo ensino-aprendizagem, para isso, 
apresenta atividades variadas como leituras, palestras, pesquisa de campo com a produção de 
roteiros e vídeos de entrevistas, análise de filmes que contextualizem o conhecimento científico 
em cine-debate e a produção de material para divulgação, propiciando momentos de reflexão, 
análise, discussão, síntese e construção do conhecimento científico sobre vacinas, 
desenvolvendo nos alunos, valores que os incluam na realidade do seu contexto social, tornando-
os capazes de tomada de decisão responsável, frente às polêmicas biotecnológicas, objetivando 
assim, minimizar os equívocos que tem reflexo na saúde não só individual, mas de toda a 
sociedade. 
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Título: OBESIDADE E QUALIDADE DE VIDA NA ESCOLA 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Alimentação saudável, Interdisciplinaridade, Sobrepeso, 
Resumo: Hábitos alimentares pouco saudáveis, vasta oferta de alimentos hipercalóricos e estilo 
de vida sedentário contribuem para o surgimento de indivíduos acima do peso recomendado. A 
escola é um local importante para a prevenção da obesidade, pois possibilita um trabalho de 
reeducação nutricional aliado ao incentivo à atividade física. O presente trabalho buscou 
promover uma reflexão acerca dos problemas relacionados ao sobrepeso e à obesidade no 
ambiente escolar e incentivar os estudantes a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis, 
contribuindo assim para a melhoria da saúde física e da autoestima. Para tanto, além de discutir 
aspectos teórico-práticos na disciplina de Biologia, aplicou-se uma abordagem interdisciplinar 
envolvendo professores de outras disciplinas (Língua Portuguesa, Matemática, Artes e Educação 
Física). Constatou-se que, entre os estudantes do 1º ano do Ensino Médio participantes do 
projeto, 15% encontravam-se acima do peso e 36% afirmaram não praticar atividade física. Além 
das ações pedagógicas em sala de aula, o projeto culminou em uma feira na qual houve a 
participação da comunidade externa (cooperativa de produtores orgânicos e Secretaria Municipal 
de Saúde) e a apresentação/exposição dos trabalhos e produções dos estudantes. No Grupo de 
Trabalho em Rede, vários cursistas forneceram valiosas sugestões para enriquecimento do 
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projeto. A avaliação dos estudantes e dos professores envolvidos no projeto foi positiva em 
relação à proposta interdisciplinar, com conteúdos contextualizados e mais adequados à realidade 
escolar. Houve unanimidade entre eles sobre a importância do tema na escola e sobre a 
eficiência na forma como o projeto propôs encaminhamentos didático-pedagógicos para abordar o 
tema. 
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Título: OBESIDADE E QUALIDADE DE VIDA: REPENSANDO A INFLUÊNCIA DA 
ALIMENTAÇÃO E DO ESTILO DE VIDA DE JOVENS E ADOLESCENTES EM SUA SAÚDE E 
BEM ESTAR 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Sobrepeso, Interdisciplinar, Escola 
Resumo: Os hábitos alimentares pouco saudáveis, a vasta oferta de alimentos hipercalóricos e o 
estilo de vida sedentário do mundo atual contribuem para o surgimento de indivíduos acima do 
peso recomendado. A escola é um local importante para a prevenção contra a obesidade, pois 
possibilita um trabalho de reeducação nutricional aliado ao incentivo à atividade física. Os 
objetivos deste trabalho são promover uma reflexão acerca dos problemas relacionados ao 
sobrepeso e à obesidade e incentivar os estudantes a adotarem hábitos alimentares mais 
saudáveis, contribuindo assim para a melhoria da saúde física e da autoestima dos mesmos. Para 
tanto, pretende-se, além de discutir aspectos teórico-práticos na disciplina de Biologia, aplicar 
uma abordagem multidisciplinar envolvendo professores de outras disciplinas. O tipo de pesquisa 
utilizado em nosso projeto será o de pesquisa-ação, com avaliação contínua. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Ecossistemas e suas transformações: uma proposta de estudo como recurso didático para 
o ensino de Biologia no curso de Formação de Docentes 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos 
Palavras-chave: Ecossistemas, praças, Formação de Docentes 
Resumo: Esse artigo é o resultado de uma pesquisa que visou o estudo dos ecossistemas e suas 
transformações de quatro praças da região central de Curitiba como recurso didático para alunos 
do segundo ano do Curso de Formação de Docentes. Os objetivos consistiram em utilizar a 
atividade de campo como um recurso didático para o estudo de ecologia na disciplina de Biologia 
do Curso de Formação de Docentes do Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Piloto 
e analisar a evolução dos alunos no quesito ampliação da linguagem científica. A metodologia foi 
baseada na proposta de pesquisa-ação que aconteceu envolvendo diretamente uma turma de 
alunos do curso noturno que fizeram as pesquisas no contra turno e utilizaram as praças como 
referência para levantar dados sobre a fauna, flora, qualidade da água e urbanidades, explorando 
assim as relações ecológicas dos ecossistemas e as transformações ocorridas pela ação 
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humana, bem como, uma reflexão sobre a própria ação nas mudanças ambientais. Os resultados 
mostraram um uso das praças bem variado de acordo com o entorno urbano das mesmas. Dentro 
de suas limitações, houve melhora na quantidade de expressões científicas utilizadas e, em vários 
momentos, a reflexão sobre sua própria prática no ambiente ficou em evidência. Considerou-se, 
portanto, 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ecossistemas e suas transformações: uma proposta de estudo como recurso didático para 
o ensino de Biologia no curso de Formação de Docentes 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos 
Palavras-chave: Ecossistemas, praças, Formação de Docentes 
Resumo: O Caderno Pedagógico contempla uma proposta de estudo de praças da região urbana 
de Curitiba. Objetiva explorar, como recurso didático, os ecossistemas das praças e as 
transformações ocorridas pela ação humana como, por exemplo, fauna e flora, qualidade da água 
dos ambientes, pessoas que utilizam esses espaços, modificações ao longo do tempo. Para isso 
o recurso consiste em saídas de campo para coleta de dados e observações. O caderno 
Pedagógico apresenta proposições para o estudo de ambientes de ambientes urbanos como as 
praças. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Análise da aplicação de aulas práticas investigativas de citologia para o primeiro ano do 
ensino médio público 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Biologia 
Palavras-chave: Biologia, Investigativa, Citologia 
Resumo: Um dos desafios dos professores que ministram a disciplina de Biologia no ensino 
médio é conseguir relacionar as aulas teóricas com as aulas práticas frente à estrutura oferecida 
pelas escolas públicas no que se refere a disponibilidade de laboratórios, materiais e 
equipamentos. Aulas práticas investigativas se encaixam perfeitamente nesse contexto, pois 
visam fomentar a curiosidade e participação ativa dos alunos, permitindo o questionamento e a 
criação de respostas através da pesquisa para um problema gerado. O presente projeto de 
intervenção pedagógica tem como intenção oferecer ferramentas através de aulas práticas 
investigativas sobre citologia para motivar o aluno a buscar o conhecimento através de problemas 
propostos. As aulas serão ministradas no decorrer de 4 meses no Colégio Estadual Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, no município de São José dos Pinhais-PR utilizando alunos do primeiro 
ano do Ensino Médio. 
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Professor PDE: MEIRIELLI GUSSO 
Orientador: Gustavo Henrique Couto - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Elaboração de aulas práticas investigativas de Citologia para alunos do primeiro ano do 
Ensino Médio 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Biologia 
Palavras-chave: Biologia, Investigativa, Citologia 
Resumo: A unidade temática desenvolvida, tem como objetivo o desenvolvimento de aula 
práticas investigativas em citologia. Historicamente, as aulas práticas de laboratório são utilizadas 
tanto como complemento e suporte na compreensão das aulas teóricas quanto para um 
entendimento mais abrangente do conteúdo pelos alunos. No entanto, se verifica que na maioria 
das instituições do ensino médio as aulas práticas são apresentadas num formato pronto que não 
promove a curiosidade e o espírito científico dos alunos, não incentivando e abrindo espaço para 
debate do tema para chegarem a suas próprias conclusões. Essa unidade abordará esse tema 
através da elaboração, aplicação de algumas aulas práticas investigativas na disciplina de 
citologia aplicáveis para o primeiro ano do ensino médio. A unidade contém 11 aulas, entre 
questionário e roteiros de aulas práticas investigativas. Esse formato de aula prática visa estimular 
os alunos para o questionamento, a criatividade, a elaboração de hipóteses e capacidade de 
investigação para resolução dos problemas propostos. 
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Título: Sexualidade, gênero e diversidade sexual: reflexões sobre uma sequência didática para o 
ensino de Biologia 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: sexualidade, gênero, diversidade sexual, ensino de Biologia, 
Resumo: o presente artigo é resultado de uma intervenção pedagógica vinculada ao Programa 
de Desenvolvimento Educacional - PDE/2016 da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, 
intitulada  Sexualidade, Gênero e Diversidade Sexual: uma sequência didática para o ensino de 
Biologia. O trabalho pedagógico foi direcionado aos (às) alunos (as) do terceiro ano do Ensino 
Médio integrado de uma escola da rede pública de ensino, na cidade de Londrina/PR, e teve 
como objetivo proporcionar, por meio de intervenção pedagógica, momentos de reflexão acerca 
das questões de gênero, sexualidade e diversidade sexual nas aulas de Biologia. O desafio foi 
discutir a sexualidade em uma perspectiva histórico-cultural, ultrapassando as limitações 
biologista e/ou higienistas. Para tanto buscamos trabalhar diferentes recursos metodológicos, 
como vídeos, músicas, textos e reportagens acerca das questões relacionadas ao tema. Os 
resultados do trabalho se mostraram positivos e evidenciaram que é possível e importante discutir 
assuntos relacionados à sexualidade, gênero e diversidade sexual que ultrapassem o viés apenas 
biológico nas aulas de Biologia. 
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Título: Sexualidade, Gênero e Diversidade Sexual : uma sequência didática para o Ensino de 
Biologia 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: sexualidade, gênero, diversidade sexual, escola 
Resumo: Ao contrário do que se pensa, a sexualidade não é uma questão de  instinto  
comandado pela natureza ou apenas de impulsos ou hormônios. Ela é, sobretudo, uma 
construção que envolve um processo contínuo de aprendizado e reflexão. A escola é povoada de 
diferenças que não podem mais ser ignoradas na instituição, precisam ser contextualizadas, 
reconhecidas e trabalhadas nas salas de aulas. Pensar as relações de gênero e a sexualidade 
humana para além do viés biológico é essencial para desvelar preconceito e resgatar o respeito à 
diferença. O presente trabalho é uma produção Didático-pedagógica, direcionada a alunos (as) do 
Ensino Médio e tem como finalidade proporcionar, por meio de intervenção pedagógica, 
momentos de reflexão acerca das questões de gênero, sexualidade e diversidade sexual nas 
aulas de Biologia. O desafio é discutir a sexualidade em uma perspectiva histórico-cultural, não 
mais em uma perspectiva estritamente biológica. É necessário repensar a forma de abordar o 
tema na instituição escolar, através de estratégias pedagógicas que ultrapassem as limitações 
biologistas reprodutivas e/ou higienista pautadas em conteúdos e fatos mais próximos à realidade 
do (a) adolescente, evitando formas de exclusão baseadas no sexo (sexismo e machismo), no 
gênero (misoginia) e na sexualidade (homofobia, lesbofobia, transfobia) para que os(as) 
alunos(as) possam conhecer e desfrutar sua sexualidade com liberdade, autonomia, respeito e 
responsabilidade. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: SEXUALIDADE: ADOLESCÊNCIA E A ESCOLA COMO FUNÇÃO SOCIAL 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Educação, Sexualidade, Responsabilidade e Saúde 
Resumo: Este artigo traz como tema sexualidade. Esse assunto envolve diferentes fatores 
sociais e emocionais, ou seja, desenvolve-se dentro do convívio social, entretanto, deve ser 
refletido, uma vez que assume caráter individual, pois cada um desenvolve a sexualidade dentro 
de certas especificidades. As atividades foram desenvolvidas no Colégio Estadual Hermínia Rolim 
Lupion - Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Sabáudia, Estado do Paraná, com 
estudantes da 1ª série do Ensino Médio. Foram aplicadas atividades com objetivo de proporcionar 
espaços de reflexão sobre a importância dos vários temas abordados, a fim de que os estudantes 
desenvolvessem uma consciência crítica de modo a tomar decisões responsáveis quanto a sua 
saúde. As atividades constituíram-se em pesquisa na internet sobre o tema, debates, paródias, 
textos, aulas expositivas, explicativas e dinâmicas sempre ressaltando a necessidade que jovens 
têm de se conhecer e adotar práticas cotidianas para preservação de sua saúde e das outras 
pessoas. O trabalho contribuiu para a formação educacional dos alunos uma vez que possibilitou 
a eles uma nova visão de comportamento sexual já aprendido, oportunizando assim a busca de 
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novas informações que melhorassem comportamento sexual, não de modo a inibi-lo, mas sim, 
contribuindo para desmistificação dos conceitos já há muito formados. 
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Título: SEXUALIDADE: ADOLESCÊNCIA E A ESCOLA COMO FUNÇÃO SOCIAL 
Tema: DIÁLOGOS CURRICULARES COM A DIVERSIDADE 
Palavras-chave: sexualidade, adolescentes, escola 
Resumo: A sexualidade envolve vários fatores, tanto sociais como emocionais e se estabelece 
por meio das relações, com o ambiente e com o outro, transformando-se em algo particular e 
único em cada indivíduo. Portanto, é importante que desde a infância este adolescente tenha 
bons exemplos dentro do convívio familiar, pois todas as experiências vão refletir no 
comportamento nesta fase, com relação a sua vida social e sexual. Dessa forma serão objetivo 
deste estudo desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito de 
sexualidade, respeitando as diversidades, repensando tabus, discriminações, evitando as 
intolerâncias e preconceitos. As atividades serão desenvolvidas no Colégio Estadual Hermínia 
Rolim Lupion - Ensino Fundamental e Médio, a serem aplicados aos alunos da 1ª série do Ensino 
Médio. As intervenções pedagógicas visam identificar o conhecimento e o comportamento dentro 
e fora da escola, na tentativa de conscientizar os alunos, onde os mesmos poderão tirar suas 
dúvidas e dar opiniões sobre o assunto, para que possam contribuir para abrir discussões, 
reflexões e ressignificar a Educação Sexual no âmbito escolar. Como forma de conscientizar os 
alunos, serão realizadas atividades de pesquisa na internet sobre o tema, debates, teatros, 
paródias, textos, aulas expositivas e explicativas, dinâmica sobre a sexualidade, sendo utilizadas 
várias estratégias, com a finalidade de conhecer e interpretar determinadas atitudes, para 
esclarecer conceitos e pré-conceitos, através da análise e observação de opiniões e resultados de 
questionamentos. 
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Professor PDE: PAULO CÉZAR DOLIBAINA 
Orientador: Vera Lúcia Bahl de Oliveira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação ambiental: A biodiversidade e alterações na bacia hidrográfica do córrego 
Roseira, Londrina - Pr 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o Ensino de Biologia. 
Palavras-chave: Biodiversidade, Educação Ambiental, Aprendizagem Significativa, Botânica, 
Problemas Ambientais, 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de um projeto que partiu da perspectiva de 
desenvolver uma proposta de ensino que estabeleça articulação entre o ambiente construído e o 
ambiente natural, entre a teoria e a prática, tornando possível ao aluno compreender conceitos, 
conteúdos, às vezes complexos e abstratos no estudo da Biodiversidade e da Educação 
Ambiental. O Tema desenvolvido foi motivado pela dificuldade apresentada pelos alunos na 
compreensão do conteúdo de Botânica e foi implementado para alunos do 2º Ano do Ensino 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_bio_uel_patriciatalarico.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_bio_uel_paulocezardolibaina.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_bio_uel_paulocezardolibaina.pdf


Médio do Colégio Estadual Prof. Paulo Freire, em Londrina - Pr, onde analisamos, produzimos 
recursos didáticos e desenvolvemos atividades lúdicas e aulas práticas envolvendo materiais 
botânicos, além de excursões com os alunos às áreas verdes presentes na micro bacia 
hidrográfica do Córrego Roseira e áreas verdes situadas próximas ao Colégio, destacando a 
importância destas áreas e os problemas relacionados à biodiversidade. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: PAULO CEZAR DOLIBAINA 
Orientador: Vera Lúcia Bahl de Oliveira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação ambiental: A biodiversidade e alterações na bacia hidrográfica do córrego 
Roseira, Londrina - Pr 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o Ensino de Biologia. 
Palavras-chave: Biodiversidade, Educação Ambiental, Botânica, problemas ambientais, 
Resumo: A presente Unidade Didática parte da perspectiva de desenvolver uma proposta de 
ensino que estabeleça articulação entre o ambiente construído e o ambiente natural, entre a teoria 
e a prática, tornando possível ao aluno compreender conceitos, conteúdos, às vezes difíceis e 
abstratos no estudo da Biodiversidade e da Educação Ambiental. O Tema desenvolvido foi 
motivado pela dificuldade apresentada pelos alunos na compreensão do conteúdo de Botânica e 
será implementado com os alunos do 2º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Prof. Paulo 
Freire, em Londrina - Pr, onde pretende-se analisar e produzir recursos didáticos como atividades 
lúdicas e aulas práticas envolvendo materiais botânicos, além de excursões com os alunos às 
áreas verdes presentes na micro bacia hidrográfica do Córrego Roseira, destacando a 
importância destas áreas e os problemas relacionados à biodiversidade. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ROBERTA MARIETTA ELVIRA SBARDELLATI BARBIERI 
Orientador: Ana Sílvia Lapenta - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PESQUISA DE ALGUMAS DOENÇAS GENÉTICAS COMO METODOLOGIA DIDÁTICA 
Tema: Fundamentos teórico metodológicos do ensino de Biologia 
Palavras-chave: Genética, doenças hereditárias, pesquisa 
Resumo: O ensino de Biologia baseia-se no conhecimento científico produzido ao longo da 
história da humanidade. Com o objetivo de transmitir este conteúdo devemos sempre buscar 
novas metodologias, a pesquisa é uma delas, pois levam os alunos a serem pesquisadores e a 
sempre procurarem algo mais, o que concede autonomia para inserirem-se no mundo científico. O 
assunto discutido com os alunos do terceiro ano do ensino médio foi a genética. A proposta do 
presente trabalho foi trabalhar o conteúdo de expressão gênica por meio da pesquisa de algumas 
doenças genéticas de herança monogênica. A utilização desse conteúdo teve por objetivo facilitar 
o entendimento dessas doenças pelos alunos, e consequentemente permitir aos mesmos que, ao 
conhecer a doença, eles consigam sedimentar os conhecimentos adquiridos, que se iniciaram na 
hereditariedade, passando pela expressão gênica, e finalizando na função celular da proteína 
produzida. A metodologia utilizada foi a leitura, como forma de se obter todas as informações 
necessárias para esse conhecimento. Os alunos realizaram visitas, ao Laboratório de informática, 
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a Biblioteca da escola, a Biblioteca municipal, e a Biblioteca Central da UEM. Os alunos utilizaram 
a bibliografia indicada pelo professor e realizaram a pesquisa de maneira dirigida. Posteriormente, 
foi realizada a avaliação desse trabalho. A produção de um folder explicativo, também foi 
realizada e será entregue a comunidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ROBERTA MARIETTA ELVIRA SBARDELLATI BARBIERI 
Orientador: Ana Sílvia Lapenta - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A PESQUISA DE ALGUMAS DOENÇAS GENÉTICAS COMO METODOLOGIA DIDÁTICA 
Tema: Fundamentos teórico metodológicos do ensino de Biologia 
Palavras-chave: genética, pesquisa, metodologia, doenças hereditárias 
Resumo: A construção do currículo para o ensino de Biologia deve seguir a ciência que foi 
produzida ao longo da história da humanidade. Com esse objetivo devemos sempre buscar novas 
metodologias, e a pesquisa é uma delas e se mostra bastante produtiva, pois leva o aluno a ser 
um pesquisador e sempre procurar algo mais, pois isso permite ao aluno autonomia para adentrar 
no mundo científico. O assunto a ser discutido com os alunos do terceiro ano do ensino médio é a 
genética, através da expressão gênica serão abordadas algumas doenças genéticas de herança 
monogênica. A utilização desse conteúdo tem por objetivo realizar o entendimento da doença por 
parte dos alunos, e que ao conhecer a doença o aluno consiga sedimentar e conectar os 
conhecimentos que vão desde a expressão gênica até a biologia celular para que dessa forma ele 
consiga compreender a forma correta do processo de expressão. A metodologia utilizada será a 
pesquisa como forma de se obter todas as informações necessárias para esse conhecimento. Os 
alunos farão visitas à biblioteca central da UEM, utilizando bibliografia indicada pelo professor e 
realizando a pesquisa de maneira dirigida para posterior avaliação. A produção de um folder 
explicativo, que será entregue a comunidade escolar, também está previsto. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ROSALINDA MOREIRA GOBETTI 
Orientador: KÁTIA ELISA PRUS PINHO - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As IST/AIDS dentro do contexto da EJA 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS, Prevenção, Sexualidade, 
Resumo: Este tem como finalidade expor a incidência de Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV) Síndrome da imunodeficiência Adquirida (AIDS) entre pessoas de 15 a 40 anos, para uma 
turma de biologia do período da manhã do Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e 
Adultos - CEEBJA- do município de Araucária/PR, com atividades sobre IST/AIDS dentro do 
contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Onde foram realizadas ações aplicando-se um 
questionário diagnóstico para identificar os conhecimentos prévios dos alunos, técnicas de 
conversação professor-aluno com slides relacionados às Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST), pesquisas em postos de saúde para atualizar a incidência das IST nos bairros, dinâmicas 
de grupo com a finalidade de mostrar a cadeia de transmissão das IST, filme sobre a história da 
AIDS e palestra com um profissional da saúde com a atualização dos índices de infectados no 
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município considerando as características dos educandos. O Grupo de Trabalho em Rede 
finalizou as discussões com sugestões de novas atividades pertinentes ao tema, com aplicação 
na EJA. O resultado do estudo demonstrou que orientações adequadas sobre IST/AIDS 
contribuem para o incentivo de mudanças de atitudes e comportamentos hábitos dos jovens para 
a manutenção da saúde do seu corpo. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ROSALINDA MOREIRA GOBETTI 
Orientador: KÁTIA ELISA PRUS PINHO - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As IST/AIDS dentro do contexto da EJA 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS, Prevenção 
Resumo: Esta unidade didática propõe abordar o conhecimento, tratamento e prevenção das 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) / e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) na atualidade, dentro do contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Será 
desenvolvido no período de um ano, a partir do primeiro semestre de 2017 no Centro Estadual de 
Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) do município de Araucária/ PR, na turma de 
Biologia do período noturno. As atividades propostas serão abordadas, com enfoque no aumento 
da disseminação de IST/AIDS entre jovens de 15 a 25 anos. O objetivo é desenvolver 
metodologias que levem os educandos a obter conhecimento e reflexão sobre as IST e sua 
prevenção. A estratégia de ação abordará atividades como dinâmicas, filmes, palestras, slides e 
leituras, que incentivem a mudança de atitudes e comportamentos em seus hábitos para a 
manutenção da saúde do seu corpo. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA DOMINGUES GENEROSO PONTES 
Orientador: Glaura Scantamburlo Alves Fernandes - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Biologia 
Palavras-chave: Sobrepeso, Obesidade, Alimentos, Saúde e Qualidade de Vida 
Resumo: Ensinar aos nossos alunos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada é 
o caminho para que eles saibam fazer boas escolhas alimentares. Dentre as escolhas que os 
alunos farão no futuro, poucas são tão importantes quanto uma alimentação correta e equilibrada. 
Por isso também faz parte desse mar de responsabilidades dos pais e da escola, ensinar aos 
alunos a escolherem bem a sua própria alimentação, ou no mínimo, alertar para certos abusos. 
Acredita-se que a consciência sobre nutrição adquirida na infância, será primordial para que no 
futuro, os alunos atentem para a necessidade de fazer escolhas alimentares corretas 
naturalmente, e não apenas diante de algum problema específico sério de saúde. 
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Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA DOMINGUES GENEROSO PONTES 
Orientador: Glaura Scantamburlo Alves Fernandes - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Alimentação Saudável e Qualidade de Vida 
Tema: Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Biologia 
Palavras-chave: Alimentos, Saúde, bem estar, 
Resumo: Ensinar aos nossos alunos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada é 
o caminho para que eles saibam fazer boas escolhas alimentares. Dentre as escolhas que os 
alunos farão no futuro, poucas são tão importantes quanto uma alimentação correta e equilibrada. 
Por isso também faz parte desse mar de responsabilidades dos pais e da escola, ensinar aos 
alunos a escolherem bem a sua própria alimentação, ou no mínimo, alertar para certos abusos. 
Acredita-se que a consciência sobre nutrição adquirida na infância, será primordial para que no 
futuro, os alunos atentem para a necessidade de fazer escolhas alimentares corretas 
naturalmente, e não apenas diante de algum problema específico sério de saúde. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE MAGNONI 
Orientador: Luciana Paula Gregio D’Arce Rodrigues - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A produção de vídeos como atividade estratégica e motivadora no processo ensino-
aprendizagem da Botânica 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Biologia 
Palavras-chave: Alunos, Ensino de Botânica, Classificação dos Vegetais, Produção de vídeos, 
Aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo refere à aplicação do projeto de implementação de unidade didática 
no ensino de Biologia, desenvolvida no Colégio Estadual Padre Anchieta - EFM, na cidade de 
Assis Chateaubriand, com alunos do 2º ano do Ensino Médio, para cumprir as determinações do 
Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE da Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná, tendo como o propósito despertar no aluno o interesse pela Botânica, o que atualmente 
vem sendo um grande desafio para os professores de Biologia, pois o conteúdo didático muitas 
vezes é apresentado com muitas terminologias e esquemas que são de difícil compreensão, 
distanciando-se assim da realidade dos alunos. Diante desse dilema, o objetivo do projeto foi 
trabalhar a produção de vídeos didáticos pelos próprios alunos, visando à aprendizagem dos 
mesmos, fazendo-os perceber que o estudo das plantas é interessante e atrativo, necessitando 
de uma atenção especial. A metodologia utilizada constou de pesquisa bibliográfica com aulas 
teóricas e expositivas sobre o tema Botânica, que foram conduzidas em formato de documentário, 
mapa conceitual, oficina, visitação ao parque municipal São Francisco de Assis, culminando com 
a produção de vídeos, favorecendo assim, uma melhor relação e integração dos alunos com o 
estudo de Botânica. Foi aplicado também um questionário investigativo inicial e um questionário 
final após a implementação do projeto na escola. Comparando-se os resultados obtidos, 
observou-se um avanço no conhecimento dos alunos sobre o tema Botânica e que a produção de 
vídeos como recurso didático estimulou o gosto de aprender, combinando o entretenimento com a 
aprendizagem. 
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Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE MAGNONI 
Orientador: Luciana Paula Gregio D’Arce Rodrigues - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A produção de vídeos como atividade estratégica e motivadora no processo ensino-
aprendizagem da Botânica 
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Biologia 
Palavras-chave: ensino, Botânica, oficinas, produção de vídeos, aluno 
Resumo: Esta Produção traz a problemática de que o ensino da Botânica é muitas vezes 
realizado apresentando muitas terminologias e esquemas que são de difícil compreensão, 
distanciados assim da realidade dos alunos, uma vez que a maioria desses compreendem que o 
conteúdo é chato, complexo, desestimulante e que pouco acrescenta na vida deles. Diante desse 
dilema, esta Produção tem como objetivo promover a produção de vídeos didáticos pelos próprios 
alunos, visando à aprendizagem dos mesmos, fazendo-os perceber que a matéria de Botânica é 
interessante e atrativa, necessitando de uma atenção especial. A metodologia a ser utilizada para 
que o objetivo seja alcançado, constarão de pesquisa bibliográfica com aulas teóricas e 
expositivas, elaboração e realização de atividades propostas sobre o tema Botânica, as quais 
também serão conduzidas em formato de oficinas, visitação ao horto florestal do município e 
produção de vídeos pelos alunos, complementando as oficinas, favorecendo assim, uma melhor 
relação e integração dos alunos com o estudo de Botânica. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: SANDRA GHEDIN TURMINA 
Orientador: Maurício Ghedin Rodrigues - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA PARÓDIA ENQUANTO ESTRATÉGIA DIDÁTICA NO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA BIOLOGIA A PARTIR DA PERCEPÇÃO 
DISCENTE 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Música, Paródia, professor, Aluno, Aprender, 
Resumo: Considerando a importância de se desenvolver metodologias didáticas que possam 
desenvolver competências e facilitar o processo de ensino-aprendizagem, desenvolveu-se este 
estudo com a finalidade de analisar a efetividade da paródia na disciplina de Biologia, a partir da 
percepção dos alunos do 1 ano A do Colégio Dr. Arnaldo Busato de Cruzeiro do Iguaçu - PR. Este 
Projeto de Intervenção possui abordagem qualitativa é do tipo descritivo, onde os dados foram 
coletados por meio de observação direta, entrevistas e questionários, além das atividades 
avaliativas. Os dados foram tratados por meio da análise do conteúdo e demonstrados por 
gráficos e quadros. Durante o projeto a professora trabalhou com paródias já elaboradas e 
possibilitou a construção de parodias a partir do conhecimento dos discentes. Entre os pontos 
positivos mais citados está a motivação e a facilidade de memorização obtida por meio da parodia 
e entre os pontos negativos citou-se o fato de que os alunos não gostam de apresentar em 
público e desviam o foco facilmente, além do que a participação dos alunos não é efetiva como 
deveria ser. Ao final pode-se afirmar que, neste estudo, a parodia é uma metodologia eficiente, 
mas não é eficaz por sofrer interferências externas que podem contribuir para a não efetividade 
da estratégia didática considerada. 
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Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: SANDRA GHEDIN TURMINA 
Orientador: Maurício Ghedin Rodrigues - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Paródia musical no ensino de Biologia: uma estratégia didático metodológica a ser 
avaliada 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, paródia, Biologia 
Resumo: Esta produção didático - pedagógica justifica-se pelo fato de que o processo ensino-
aprendizagem tornou-se um desafio para professores e alunos. Os professores necessitam estar 
constantemente encontrando estratégias para motivar o aluno a aprender o conteúdo ensinado e 
a permanecer na escola. Nesse sentido, a paródia musical é frequentemente utilizada como 
estratégia facilitadora do processo ensino-aprendizagem. Este trabalho tem por objetivo, avaliar a 
efetividade da Paródia como recurso didático no processo ensino - aprendizagem de Biologia. 
Será desenvolvido com aproximadamente 40 alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Doutor Arnaldo Busato-EFM de Cruzeiro do Iguaçu - PR. Será oportunizado a utilização 
de paródias como estratégia didático metodológica do ensino de Ecologia, bem como sua 
elaboração e avaliação. Este estudo é do tipo causal, descritivo e exploratório com abordagem 
quali - quantitativa, já que vai se utilizar de entrevistas, observação participante e questionários. 
Os dados qualitativos coletados serão analisados por meio de relatórios, além da técnica de 
análise de conteúdo. Os dados quantitativos serão tratados e analisados com auxilio do Statistical 
Package for the Social Sciences - SPSS. Optou-se por tal programa por que o mesmo possui 
todas as características para atender aos objetivos propostos neste estudo. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: SILVANA CRUZ DA ROCHA 
Orientador: Valéria Maria Munhoz Sperandio Roxo - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Lúdico no Ensino de Genética 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Genética, Lúdico, Jogo-Didático, Interesse 
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo apresentar atividades que visam aumentar o 
interesse do aluno nas aulas de Genética e oportunizar o uso de um jogo didático de tabuleiro 
intitulado Quero Saber Genética. Este tem como objetivo revisar conceitos básicos como: 
cromossomos, dominância, recessividade, gene, dentre outros. O uso do lúdico pode auxiliar na 
retomada de conceitos, nas análises, reflexões e contextualizações para um aprendizado 
significativo, já que os alunos apresentam dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
devido à falta de interesse e familiaridade aos conceitos, que são muitas vezes abstratos e 
próprios do vocabulário de Genética. Nosso trabalho foi aplicado no Colégio Estadual Cecília 
Meireles e teve como público alvo os alunos da 3º ano do Ensino Médio, desta escola pública 
localizada na capital do Paraná, Curitiba. Um ano antes da aplicação do material Didático 
Pedagógico, foi realizada uma pesquisa utilizando um questionário contendo perguntas sobre os 
tipos de aulas, metodologias e recursos empregados durante as aulas e se os fatores citados 
aumentavam o interesse na aula. Posteriormente foram aplicadas as atividades da Unidade 
Didática (Material Didático-Pedagógico), entre as quais apresentamos sugestões de vídeos, 
áudio, aulas práticas e o Jogo Quero Saber Genética . Após a realização do jogo os alunos 
avaliaram esta ferramenta, citando aspectos positivos, negativos e conclusões. Propomos que a 
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mesma abordagem seja utilizada com outros alunos e em outras escolas para aumentar o 
interesse sobre a Genética e suas aplicações. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: SILVANA CRUZ DA ROCHA 
Orientador: Valéria Maria Munhoz Sperandio Roxo - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O LÚDICO NO ENSINO DA GENÉTICA 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Genética, Jogo didático, Aprendizado, Lúdico, Recurso didático 
Resumo: Olhos azuis, castanhos ou verdes, a cor dos olhos e muitas outras características estão 
ligadas à hereditariedade. Essa é a base da Genética que possibilita a compreensão do nosso 
ser, dos nossos ascendentes e descendentes. Entretanto o seu ensino é complexo, pois é 
baseado em vocabulário próprio, com conceitos abstratos, que podem dificultar o aprendizado. 
Com o objetivo de oportunizar aos alunos um aprendizado significativo propomos a utilização do 
lúdico para despertar o interesse dos educandos. Esta Unidade Didática apresenta sugestões de 
atividades diferenciadas na área de Genética e o jogo didático  Quero Saber Genética. Este tem 
como objetivo revisar conceitos básicos de Genética como cromossomos, dominância, 
recessividade e outros conceitos que serão analisados, refletidos e contextualizados aos saberes 
dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: SILVANA ISABEL SCHMIDT 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O lúdico como estratégia metodológica no ensino do Reino Monera 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Ensino, Jogos, Lúdicos, Monera, Aprendizagem 
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação do projeto de intervenção pedagógica 
do PDE que teve como objetivo motivar os alunos para as aulas de Biologia. O público alvo foi os 
alunos dos 2° ano A matutino do Colégio Estadual Santo Antão no município de Bela Vista da 
Caroba. Os resultados da pesquisa foram obtidos por meio de questionários aplicados antes e 
após a implementação do Projeto traçando um comparativo dos avanços no processo de ensino-
aprendizagem. Considera-se que as atividades desenvolvidas apresentaram resultados 
satisfatórios, pois o aluno teve a oportunidade de aprender através do lúdico, despertando o 
interesse em aprender o conteúdo biológico Reino Monera, promovendo dessa forma uma 
aprendizagem significativa. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: SILVANA ISABEL SCHMIDT 
Orientador: Franciele Ani Caovilla Follador - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O lúdico como estratégia pedagógica no ensino do Reino Monera 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Ensino, Jogos, Lúdicos, Monera, Aprendizagem 
Resumo: Esta produção didática está organizada em uma unidade didática sobre o estudo do 
Reino Monera utilizando jogos didáticos como bingo monera e baralho bacteriano, além do uso de 
vídeos, áudios e atividades com abordagem lúdica. Ao ensinar o conteúdo Reino Monera 
percebe-se a dificuldade na assimilação dos conceitos biológicos, portanto o objetivo é de utilizar 
o lúdico como ferramenta didática no ensino de Biologia, a fim de facilitar a compreensão dos 
conhecimentos científicos, tornando a aprendizagem significativa para o aluno. Além disso, irá 
oferecer subsídios para o trabalho pedagógico dos professores que abordarem este conteúdo. A 
turma do segundo ano A no período da manhã do Colégio Estadual Santo Antão Ensino 
Fundamental e Médio de Bela Vista da Caroba, foi a escolhida para participar da intervenção que 
ocorrerá durante o primeiro semestre de 2017. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE MÁRCIA ALBERTI 
Orientador: Luciana Paula Gregio D’Arce Rodrigues - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: UMA ABORDAGEM DE 
SENSIBILIZAÇÃO ATRAVÉS DA ANÁLISE E PRODUÇÃO DE CHARGES 
Tema: Análise e Produção de recurso didático no ensino de Biologia 
Palavras-chave: Ambiente e lixo, ensino de biologia, lixo urbano, lixo sólido e homem, 
Resumo: Interferências humanas sobre o meio ambiente, dentre elas, a geração de resíduos 
sólidos, não envolvem somente a escola, mas a sociedade em geral, por isso, é importante que 
sejam pensadas e refletidas. Nesse sentido, desenvolvemos a temática no ambiente escolar, 
utilizando a charge em diferentes atividades, como instrumento didático, para analisar e refletir 
sobre os problemas ambientais e sociais gerados pelos resíduos sólidos, objetivando auxiliar na 
sensibilização, compreensão, mudanças de posturas e no resgate de valores em favor do 
respeito, equilíbrio e harmonia da intrínseca relação entre homem e meio ambiente. Concluímos 
que a charge é uma alternativa metodológica simples e viável que pode ser usada para abordar 
não somente a Ecologia, mas diversos conteúdos de Biologia, produzindo uma linguagem 
questionadora, possibilitando a reconstrução de um conhecimento mais significativo, despertando 
a consciência para mudanças de atitudes pessoais e coletivas e a responsabilidade de cada um 
sobre o cuidado com o meio ambiente. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE MÁRCIA ALBERTI 
Orientador: Luciana Paula Gregio D’Arce Rodrigues - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: UMA ABORDAGEM DE 
SENSIBILIZAÇÃO ATRAVÉS DA ANÁLISE E PRODUÇÃO DE CHARGES 
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Tema: Análise e Produção de recurso didático no ensino de Biologia 
Palavras-chave: Ambiente e lixo, ensino de biologia, lixo urbano, lixo sólido e homem, 
Resumo: O tema de estudo, direcionado à Educação Ambiental considerando os resíduos sólidos 
urbanos, é resultante de como o contemplamos em nossos conteúdos. Ele tem sido evidenciado 
no Ensino Médio, unicamente na direção da memorização de conceitos ecológicos e elusivos 
esclarecimentos em relação às questões ambientais globais, levando simplesmente ao 
desenvolvimento de um sujeito apenas informado, mas não perceptível da sua dependência para 
com todas as condições que envolvem a relação ser humano/ natureza. Nesse sentido, o referido 
projeto terá o compromisso de desenvolver a temática no ambiente escolar, buscando analisar a 
charge como recurso didático possível de ser usado para dialogar, refletir e sensibilizar frente à 
problemática ambiental e social causada pela geração dos resíduos sólidos urbanos. A 
metodologia compreenderá questionário, aprofundamento teórico abordando temas relativos ao 
tema de estudo, questões problematizadoras para análise, reflexão e sensibilização, vídeos e 
charges, análise e coleta de dados através da produção de charges pelos alunos e exposição das 
mesmas para a comunidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: SIRLEI DAHM 
Orientador: Fabiana Gisele da Silva Pinto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Experiências Práticas em Biotecnologia e suas Implicações nas Aulas de Biologia 
Tema: As Ciências biológicas e suas implicações para ensino de Biologia 
Palavras-chave: Biotecnologia, Experiências, Ensino Médio, CEEBJA, Jovens e Adultos 
Resumo: O presente artigo refere-se à aplicação de experiências práticas na área de 
biotecnologia com uma turma do ensino médio noturno do Colégio Estadual Valdir Fernandes 
(CEEBJA -Centro Estadual de Educação básica para Jovens e Adultos) na cidade de Guaíra, com 
o objetivo de aproximar o conteúdo de biotecnologia da vivência dos alunos que além de 
abrangente e polêmico possui conceitos complexos. Para executar os experimentos foi 
previamente elaborado um manual de experiências que envolveram as áreas da biotecnologia e 
suas aplicações. Embora o enfoque maior do trabalho estivesse relacionado as experiências, elas 
foram usadas como ponto de partida para a construção do conhecimento. As atividades 
experimentais foram relevantes porque os alunos dialogaram e refletiram em um ambiente 
prazeroso que auxilia a aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: SIRLEI DAHM 
Orientador: Fabiana Gisele da Silva Pinto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Experiências Práticas em Biotecnologia 
Tema: As Ciências biológicas e suas implicações para ensino de Biologia 
Palavras-chave: Biotecnologia, Experiências, Ensino Médio, CEEBJA, Jovens e Adultos 
Resumo: O projeto pretende desenvolver experiências práticas na área de biotecnologia com 
uma turma do ensino médio noturno do Colégio Estadual Valdir Fernandes (CEEBJA -Centro 
Estadual de Educação básica para Jovens e Adultos) na cidade de Guaíra, com o objetivo de 
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aproximar o conteúdo de biotecnologia da vivência dos alunos que além de abrangente e 
polêmico possui conceitos complexos. Para executar os experimentos será previamente 
elaborado um manual de experiências que envolva biotecnologia e suas aplicações. Embora o 
enfoque maior do trabalho esteja nas experiências ela será usada como ponto de partida para a 
construção do conhecimento, por isso também serão efetuadas pesquisas. As atividades 
experimentais são relevantes porque permitem os alunos dialogar e refletir em um ambiente 
prazeroso que auxilia a aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: VAGNA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: LUÍZ EVERSON DA SILVA - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estudos Microscópicos: O Mundo Invisível na Comparação da Vida 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Microalgas, Reino protista, Ciência Experimental, Aprendizagem significativa 
Resumo: O objetivo do presente estudo é fomentar uma reflexão e possíveis contribuições aos 
desafios de abstração que perpassam o currículo de Biologia na Educação Básica. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: VAGNA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: LUÍZ EVERSON DA SILVA - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudos microscópicos: Fomentando Troca de Experiências na Leitura do Mundo Invisível 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Microscópio, microalgas, ciência experimental, foto micrografias, iniciação 
científica 
Resumo: A presente Unidade Didática busca mostrar a importância das experiências práticas 
laboratoriais no ensino de Biologia. É uma contribuição para mudar a percepção do educando 
sobre o mundo que os cerca e tornar a visão fragmentada dos conhecimentos em uma visão mais 
contextualizada, com direcionamentos sobre o que se entende hoje por atividades prático-
experimentais, desmistificando o senso comum que sinaliza a Ciência como conhecimento 
inalcançável, distante da realidade do estudante. Pretendemos trabalhar o senso crítico na área 
do conhecimento, por meio de práxis (união de teoria e prática). Serão agentes das práticas 
laboratoriais os estudantes do 2º ano do Ensino Médio que trabalharão especificamente com 
microalgas. As ações preveem coletas, observações, interpretações, levantamentos de hipóteses, 
por meio de fotomicrografias de registros da realidade microscópica. Estes processos contribuirão 
para despertar o cognitivo, ampliando o entendimento em relação aos seres vivos, não visíveis a 
olho nu. Serão realizadas também visitas a laboratórios em outras instituições a fim de fomentar o 
interesse pelas práticas científicas voltadas para a compreensão do grupo de microalgas. 
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Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: VÂNIA CRISTINA FERNANDES 
Orientador: Jana Magaly Tesserolli de Souza - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EVOLUÇÃO BIOLÓGICA: contextualizando conceitos e diversificando metodologias para 
uma aprendizagem significativa de conteúdos de Biologia 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: Fundamentação teórica, Procedimentos metodológicos, Seleção natural, 
Teorias evolutivas, 
Resumo: O tema Evolução Biológica ainda vem sendo trabalhado de forma descontextualizada 
nas escolas, de tal modo que muitos alunos não têm real compreensão do processo de evolução 
dos seres vivos e da sua importância nos dias de hoje. Como proposta de implementação 
pedagógica na escola, dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional, atividades foram 
selecionadas, adaptadas e/ou criadas com o objetivo de tornar a aprendizagem da Evolução 
Biológica mais prazerosa, dinâmica e significativa, proporcionando ao aluno que possa apropriar-
se do conhecimento adquirido, analisá-lo criticamente e relacioná-lo tanto com situações do seu 
cotidiano quanto com questões ambientais e de saúde pública. Durante a aplicação das 
atividades observou-se que os conhecimentos prévios dos alunos eram superficiais e havia 
muitos conflitos relacionados ao entendimento da evolução e do surgimento da diversidade 
biológica. O uso de estratégias como júri simulado, jogos, representação gráfica, análise de 
vídeos, leitura e discussão de textos envolvendo temas atuais e diversificados, confecção de 
cartazes para conscientização da comunidade escolar buscaram favorecer a aprendizagem. 
Algumas adaptações nas atividades foram sugeridas por cursistas do GTR, pelos alunos e pela 
própria professora. Os alunos demonstraram um envolvimento maior com algumas das atividades, 
destacando-se o júri simulado. Constataram-se mudanças nas explicações dos alunos conforme 
as atividades foram sendo realizadas. Foi de fundamental importância o papel do professor, 
fazendo as intervenções necessárias durante o processo, apresentando o conhecimento 
cientificamente comprovado e promovendo a construção coletiva através do diálogo e da 
interação com os alunos. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: VÂNIA CRISTINA FERNANDES 
Orientador: Jana Magaly Tesserolli de Souza - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Evolução Biológica: Contextualizando conceitos e diversificando metodologias para uma 
aprendizagem significativa de conteúdos de Biologia 
Tema: Análise e produção de recursos didáticos para o ensino de Biologia 
Palavras-chave: conhecimento histórico, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, 
seleção natural, teorias evolutivas 
Resumo: Muitos problemas enfrentados pela humanidade tais como a propagação de doenças 
infecciosas e o surgimento de organismos resistentes em decorrência do uso indiscriminado de 
antibióticos ou de agrotóxicos, encontram explicações em teorias evolutivas. Contudo, apesar das 
Diretrizes Curriculares sugerirem o contrário, o tema Evolução Biológica ainda vem sendo 
trabalhado de forma descontextualizada nas escolas, de tal modo que os alunos não têm real 
compreensão do processo de evolução dos seres vivos e da sua importância nos dias de hoje. A 
proposta do presente trabalho é fazer com que os alunos construam o conhecimento através da 
articulação dos fatos biológicos com a apropriação da história relacionada ao desenvolvimento 
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das teorias evolutivas. Este projeto visa buscar metodologias que auxiliem na melhor 
compreensão da Evolução Biológica, possibilitando que o educando possa apropriar-se do 
conhecimento adquirido, analisá-lo criticamente e relacioná-lo tanto com situações do seu 
cotidiano quanto com questões ambientais e de saúde pública, dando significado ao mesmo. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: VÂNIA RUBIA EMERENCIANO 
Orientador: Sônia Trannin de Mello - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: SEXUALIDADE E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: EDUCANDO PARA CIDADANIA 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Educação sexual, Autocuidado, Prevenção, 
Resumo: O presente artigo tem o intuito de apresentar os resultados obtidos na implementação 
da Produção Didático-Pedagógica intitulada Sexualidade e Gravidez na Adolescência: Educando 
para Cidadania, cuja proposta foi abordar o tema educação sexual, dando ênfase a sexualidade e 
gravidez na adolescência, por meio de uma metodologia variada como textos, vídeos, jogos, 
dinâmicas, debate, visitas a um museu de ciência. Este trabalho foi realizado na disciplina de 
Biologia com os alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Dirce de Aguiar 
Maia - Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Maringá - Paraná, como parte 
integrante no processo de Formação Continuada, ofertada aos professores da Rede Pública de 
Educação do Estado do Paraná que é denominado Programa de Desenvolvimento Educacional. 
O objetivo do trabalho foi oportunizar conhecimentos sobre os métodos contraceptivos e gravidez 
na adolescência, priorizando uma orientação pautada no fato de que o sexo faz parte da vida e da 
saúde, devendo ser discutido de forma clara, objetiva e sem preconceitos, tendo como base o 
próprio corpo, o autocuidado e a prática do exercício da cidadania. Os resultados alcançados no 
decorrer da implementação foram positivos, posto que atingiram os objetivos propostos e 
permitiram que os alunos realizassem as atividades práticas com entusiasmo e empenho. 

 

 
Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: VÂNIA RUBIA EMERENCIANO 
Orientador: Sônia Trannin de Mello - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sexualidade e gravidez na adolescência: educando para cidadania 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Sexualidade, Gravidez na Adolescência, Métodos Contraceptivos 
Resumo: Esta produção didática tem como objetivo abordar o tema educação sexual, dando 
ênfase a sexualidade e gravidez na adolescência, através de uma metodologia variada como 
textos, vídeos, jogos, dinâmicas, debate, visitas ao museu de anatomia. Este trabalho será 
realizado na disciplina de Biologia com os alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio 
Estadual Dirce de Aguiar Maia - Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Maringá 
- Paraná. Pretendemos debater a sexualidade com foco para a gravidez na adolescência e os 
métodos contraceptivos, priorizando uma orientação pautada no fato de que o sexo faz parte da 
vida e da saúde, devendo ser discutida de forma clara, objetiva e sem preconceitos, tendo como 
base o próprio corpo, o auto cuidado e a prática do exercício da cidadania. 
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Disciplina / Área: BIOLOGIA 
 
Professor PDE: WÂNIA BARROS DA SILVA DE TOMASI 
Orientador: Mariliza Simonete Portela - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras 
do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE BIOLOGIA ATRAVÉS DA METODOLOGIA 
COLABORATIVA APLICADA NA ESCOLA DA PONTE 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade. 
Palavras-chave: Ensino Médio, Metodologia Colaborativa, Autonomia, 
Resumo: O presente artigo pretende abordar o ensino da Biologia utilizando a Metodologia 
Colaborativa baseada na Escola da Ponte aplicada numa turma do Ensino Médio no Colégio 
Estadual Gabriel de Lara em Matinhos no PR. A utilização de uma estratégia de ensino 
diferenciada se deve à observação das falas dos professores quanto a falta de interesse dos 
estudantes nas aulas e estes reclamando que as aulas de biologia não são atrativas. Baseado em 
tais observações, este trabalho tem como objetivo principal promover a melhoria qualitativa do 
ensino e aprendizagem de Biologia. Considerando a autonomia do estudante, valorizando a 
singularidade de cada um, diversificando as estratégias metodológicas levamos em consideração 
a pedagogia ativa da Escola da Ponte que pode se tornar mais atrativa para os estudantes. 
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COLABORATIVA APLICADA NA ESCOLA DA PONTE 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade. 
Palavras-chave: Escola da Ponte, metodologia, biologia, contextualizando 
Resumo: Este trabalho apresenta a forma de trabalho a ser realizado durante a implementação 
do projeto no Colégio Estadual Gabriel de Lara - EFM. Baseado na metodologia da Escola da 
Ponte - Portugal sugere uma forma diferenciada de aplicar os conteúdos de Biologia, tornando-os 
mais contextualizados com a realidade do aluno. 
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Segurança alimentar, 
Resumo: Desde o surgimento da civilização, o ser humano seleciona espécies que apresentam 
as características que melhor lhe servem. Com o decorrer dos anos e o avanço da tecnologia, 
ocorreu o desenvolvimento dos alimentos transgênicos, alterando as características específicas 
dos alimentos ou criando novas características para estes, a fim de obter as propriedades 
desejáveis. Desta forma o objetivo geral deste estudo consistiu em analisar o consumo de 
alimentos geneticamente modificados por estudantes do terceiro ano do Ensino Médio. Para 
tanto, foi realizada pesquisa de delineamento bibliográfico e uma intervenção pedagógica por 
meio de recursos didático-pedagógicos. Constatou-se que as mudanças no estilo de vida e nos 
hábitos alimentares da população estão relacionadas à modernização. Os hábitos alimentares 
contribuem para o crescimento e o desenvolvimento saudável dos indivíduos, entretanto houve 
mudanças nos padrões de alimentação familiar. O desenvolvimento das atividades ocorreu de 
forma gradual, sendo utilizados textos complementares e vídeos educativos, proporcionando 
momentos em que os estudantes interagiram e apontaram situações vividas por eles, por 
familiares e colegas relacionadas ao manejo dos alimentos e ao descaso com o meio ambiente. 
Concluiu-se que a segurança alimentar é necessária para o desenvolvimento da população e que 
os organismos geneticamente modificados (OGM) estão presentes na alimentação, embora 
muitas pessoas ainda não os identifiquem. Tal fato tem gerado curiosidades e incertezas sobre os 
efeitos do consumo destes produtos em longo prazo. A implantação do projeto proposto foi útil 
para elevar o nível de conhecimento dos educandos, estimulando sua formação crítica e o 
interesse pela temática. 
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Título: ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS, SEU USO NA ALIMENTAÇÃO E 
SUAS IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE 
Tema: As ciências biológicas e suas implicações para o ensino de Biologia. 
Palavras-chave: Escola Pública, Alimentos, Transgenia, Biotecnologia 
Resumo: A biotecnologia permite a produção de alimentos, remédios entre outros produtos que 
estão ligados ao cotidiano das pessoas. Por diversos motivos, a população em geral tem pouco 
conhecimento sobre os avanços tecnológicos e desconhecem a influência desta tecnologia em 
sua vida. Desta forma, proporcionar aos estudantes um conhecimento mais aprofundado sobre o 
tema da biotecnologia na produção de alimentos geneticamente modificados é de grande valia 
para que eles se apropriem das ferramentas culturais e assumam uma postura crítica e reflexiva 
sobre o papel destes produtos e da própria ciência em sua qualidade de vida. 
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