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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ACIR MARCOLINO 
Orientador: André Luís Salvador - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AGRICULTURA FAMILIAR A PARTIR DO PROCESSAMENTO DE LEITE EM 
DERIVADO: QUEIJO ARTESANAL 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do Trabalho 
Palavras-chave: Educação, Trabalho, Agroindústria, Alimento, Renda familiar, 
Resumo: Para a elaboração desse trabalho, parte-se da seguinte questão: Como desenvolver e 
aplicar técnicas de processamento de leite na produção do queijo artesanal com o objetivo de 
aprofundar conhecimentos específicos da área de agroindústria, visando à produção de alimentos 
saudáveis, nutritivos e de qualidade, que venham garantir a formação de técnicos capazes de 
atuar profissionalmente no mundo do trabalho e de colaborarem na subsistência de famílias de 
pequenas propriedades rurais de onde é, a maioria, originário? A principal fonte de pesquisa 
foram as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio Profissionalizante Integrado, seguida de 
autores como Frigotto e Ciavatta (2005), EMBRAPA, dentre outras. Discute-se a importância da 
matéria prima Leite para os diversos tipos de queijos fabricados, desde a ordenha, o cuidado e o 
respeito com os animais e as tecnologias acessíveis ao trabalho caseiro para a garantia de um 
produto de qualidade e seguro para o consumo humano. Entende-se que o trabalho foi relevante, 
principalmente, para a compreensão da concepção de uma práxis pedagógica que elucida o 
sentido de mundo de trabalho que permite ao homem desenvolver atividades criativas, livres e 
emancipadoras, garantindo-lhe uma relação tranquila e harmônica com a natureza. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ACIR MARCOLINO 
Orientador: André Luís Salvador - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Agricultura familiar a partir do processamento do leite em derivado: Queijo artesanal 
caseiro 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do Trabalho 
Palavras-chave: leite, derivado, sustentabilidade econômica, processamento de leite, 
agropecuária 
Resumo: Essa produção pedagógica busca atender às Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, definidas pela Resolução CNE/CEB nº 4/99, a 
qual, com base no Parecer CNE/CEB nº 16/99, as quais foram elaboradas atendendo os 
dispositivos legais da Lei nº 9.394/96 (LDB), já regulamentados pelo Decreto nº 2.208/97, e, 
ainda, o grande debate protagonizado pela sociedade brasileira sobre as novas relações de 
trabalho e suas consequências nas formas de execução da Educação Profissional é que surge a 
presente proposta de estudos, cujo foco é apresentar elementos que compreendam 
conhecimentos à cerca da produção animal e agropecuária voltadas para as necessidades de 
organização e produção dos diversos segmentos da cadeia produtiva do agronegócio, visando à 
qualidade e à sustentabilidade econômica, ambiental e social. Isso decorre, também, do 
diagnóstico feito pelo coletivo da escola e registrado no Projeto Político Pedagógico, o qual 
evidencia que os alunos matriculados no Curso Técnico em Agropecuária, nível médio integrado e 
profissionalizante, são oriundos, a maioria, de famílias residentes em pequenas propriedades ou, 
em alguns casos, de famílias que, não tendo o seu próprio pedaço de terra, trabalham em 
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propriedades rurais como empregados e, um último caso, famílias que já residiram na zona rural, 
porém mantém algum tipo de propriedade que carece de administração e de manutenção. 

 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ADILOR DEMARCHI 
Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AVANÇOS E DESAFIOS DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA: UM ESTUDO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DO 
PDE/PR 
Tema: O Planejamento Integrado nos Cursos da Educação Profissional e da Formação de 
Docentes 
Palavras-chave: Educação Profissional, Currículo Integrado, Planejamento Integrado, Trabalho 
Pedagógico 
Resumo: Este artigo, resultado do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR, turma 
2016-2017, linha de estudo O Planejamento Integrado nos Cursos da Educação Profissional e da 
Formação de Docentes, tem por objetivo apresentar os trabalhos realizados por meio do Projeto 
de Intervenção Pedagógica/Produção Didático-Pedagógica que teve como uma das atividades a 
elaboração/desenvolvimento dos Planos de Trabalho Docente (PTDs) na disciplina de 
Agroindústria, com a participação dos professores das Disciplinas da Base Nacional Comum e 
das Disciplinas da Educação Profissional do Curso Técnico em Agropecuária Integrado do CEEP 
Manoel Moreira Pena de Foz do Iguaçu - PR. A referência para elaboração dos PTDs foi a 
concepção de Currículo Integrado/Planejamento Integrado. A fabricação de dez Produtos 
Agroindustriais derivados de carne suína, planejada nos PTDs, envolveu os Alunos do 3º ano do 
Curso Técnico em Agropecuária Integrado, no primeiro semestre de 2017, com exposição no 
momento pedagógico denominado Dia de Campo. Como resultado do trabalho realizado é 
possível concluir que um dos desafios para a Integração/Articulação entre as disciplinas é o 
trabalho coletivo dos profissionais da escola na perspectiva para avançar na compreensão da 
concepção de Currículo Integrado/Planejamento Integrado. 

 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ADILOR DEMARCHI 
Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AVANÇOS E DESAFIOS DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA 
Tema: O Planejamento Integrado nos Cursos da Educação Profissional e da Formação de 
Docentes 
Palavras-chave: Educação Profissional, Currículo Integrado, Planejamento Integrado, Trabalho 
Pedagógico 
Resumo: Esta Unidade Didática, que responde aos objetivos do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, será desenvolvida no Centro Estadual de Educação Profissional Manoel Moreira 
Pena, o Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu - PR. As atividades serão realizadas a por meio de 5 
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encontros com carga horária total de 64 horas, as quais contemplam momentos presenciais e a 
distância. Participarão os Professores das Disciplinas da Base Nacional Comum, os Professores 
das Disciplinas Técnicas e os Alunos do Terceiro Ano do Curso Técnico em Agropecuária 
Integrado. A abordagem teórico-metodológica está relacionada ao estudo da concepção do 
Currículo Integrado que subsidiará a elaboração do PTD - Plano de Trabalho Docente a ser 
desenvolvido com os Alunos das disciplinas envolvidas. Neste sentido, esta Unidade Didática tem 
como meta desenvolver ações que visem sustentar o Trabalho Pedagógico na perspectiva do 
Planejamento Integrado (PTD) no Curso Técnico em Agropecuária Integrado com os Professores 
do CEEP Manoel Moreira Pena, visando constituir um espaço de interlocução para avançar na 
perspectiva do Trabalho Pedagógico que possibilite a articulação entre a Disciplina de 
Agroindústria e as demais disciplinas envolvidas no desenvolvimento do Projeto.·. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ADILSON OLY PERETTO 
Orientador: Deonísia Martinichen - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO: Práticas Curriculares 
Sustentáveis na Agroecologia 
Tema: Trabalho, Ciência e Tecnologia: Perspectiva de Politécnica na Educação Profissional e 
Formação de Docentes Normal em Nível Médio 
Palavras-chave: Metodologias, Plantas medicinais, Sustentabilidade, 
Resumo: RESUMO: Este estudo diz respeito às orientações para o desenvolvimento das práticas 
curriculares sustentáveis na Agroecologia. O objetivo foi analisar as políticas e práticas 
curriculares sustentáveis na Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio no curso Técnico 
em Agropecuária do Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil, no município de 
Clevelândia/PR e estabelecer as relações existentes entre a natureza e a sociedade. A partir da 
análise da Proposta Pedagógica Curricular (PPC) e do Plano de Trabalho Docente (PTD) da 
disciplina de Fundamentos de Agroecologia verificou-se que a temática em relação às Plantas 
Medicinais pode ser inserida nas práticas curriculares da disciplina na perspectiva da 
sustentabilidade. É de suma importância que os professores e alunos saibam e compreendam 
sobre esse segmento de estudo da Agroecologia para melhor entender as transformações 
ambientais do passado e do presente e colaborar com ações que visem construir sociedades 
mais justas e sustentáveis. O trabalho buscou analisar algumas relações entre a natureza e a 
sociedade por meio da socialização com os professores e alunos da Rede Estadual de Educação 
do estado do Paraná, pressupondo uma discussão referente ao desenvolvimento das práticas 
curriculares referente às plantas medicinais na proposta da Agroecologia destacando, os 
principais aportes teóricos sobre a temática, metodologias e a relação entre meio ambiente e o 
ensino no Curso Técnico em Agropecuária. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ADILSON OLY PERETTO 
Orientador: Deonísia Martinichen - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO: Práticas Curriculares 
Sustentáveis na Agroecologia 
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Tema: Trabalho, Ciência e Tecnologia: Perspectiva de Politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes Normal em Nível Médio 
Palavras-chave: Agroecologia, Plantas Medicinais, Teoria Versus Prática, 
Resumo: Este Caderno Temático diz respeito às orientações para o desenvolvimento das 
práticas curriculares sustentáveis na Agroecologia, tem como objetivo analisar as políticas e 
práticas curriculares sustentáveis na Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio no curso 
Técnico em Agropecuária e estabelecer as relações existentes entre a natureza e a sociedade. O 
Curso Técnico em Agropecuária integrado e Subsequente possui em sua matriz curricular a 
disciplina de Fundamentos de Agroecologia que propicia estudos sobre práticas agrícolas 
sustentáveis. Partindo da compreensão sobre a importância do tema agroecologia, pretende-se 
apresentar a temática referente às plantas medicinais de maneira atualizada, dinâmica e 
interdisciplinar para o ensino da disciplina de Fundamentos de Agroecologia em sala de aula. 
Diante dessa perspectiva entende-se que com relação à Educação Profissional, a LDB n. 
9.394/96 é considerada um marco na sua forma de tratamento, pela forma global com que o tema 
é tratado e pela flexibilidade permitida ao sistema e aos alunos. A Educação Profissional é 
contemplada com o mesmo princípio de aprendizagem permanente. A partir da análise da 
Proposta Pedagógica Curricular (PPC) e do Plano de Trabalho Docente (PTD) da disciplina de 
Fundamentos de Agroecologia verificou-se que a temática em relação às Plantas Medicinais pode 
ser inserida nas práticas curriculares da disciplina na perspectiva da sustentabilidade. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: AÍLSON JOS SENRA 
Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As possibilidades do uso de aplicativos nos smartphones na disseminação dos conteúdos 
escolares 
Tema: Tecnologias de Informação e Comunicação - Mídias na Educação 
Palavras-chave: Tecnologias educacionais, Smartphone, Mídias na educação 
Resumo: Os avanços tecnológicos vivenciados nos últimos tempos, englobados na nomenclatura 
TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) revolucionaram o modo de convivência entre os 
indivíduos. As novas gerações usam intensivamente as mídias na sua socialização, e os alunos já 
chegam às salas de aula conectados à Web. Dentre as novas tecnologias está o uso de recursos 
na Internet, por meio de dispositivos móveis e dos aplicativos que conectam e dão sustentação a 
esse mundo virtual. Tais softwares já são utilizados pelos alunos. Como o uso das TICs é 
inevitável, torna-se fundamental que a escola as reconheça como ferramentas que auxiliam no 
processo de ensino e aprendizagem. Com base nisso, esse estudo buscou a integração dessas 
novas tecnologias ao ensino e aprendizagem, visando uma aproximação dos/as alunos/as com os 
conteúdos escolares. O objetivo foi avaliar a preferência de alunos/as do 1º ano do Ensino Médio 
Integrado à Educação profissional do curso técnico em Administração do Colégio Estadual Juracy 
Rachel Saldanha Rocha, na cidade de Marialva-PR, na utilização de diferentes plataformas online 
de comunicação como mediadoras do processo de aprendizagem. Para tanto foram 
disponibilizados conteúdos de oito aulas da disciplina de Informática Básica nos aplicativos: 
Facebook, Whatsapp e Blog, para serem vistos através dos smartphones, e posteriormente, foi 
aplicado um questionário para obtenção das suas preferências. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: AÍLSON JOSE SENRA 
Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As possibilidades pedagógicas de alguns aplicativos dos smartphones no ensino e 
aprendizagem de conteúdos escolares 
Tema: Informática/Educação Profissional 
Palavras-chave: tecnologias educacionais, smartphone, mídias na educação 
Resumo: Os avanços tecnológicos vivenciados nos últimos tempos, englobados na nomenclatura 
TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) revolucionaram o modo de convivência entre os 
indivíduos. As novas gerações usam intensivamente as mídias na sua socialização, e os/as 
alunos/as já chegam às salas de aula conectados à Web. Dentre as novas tecnologias está o uso 
de recursos na Internet, por meio de dispositivos móveis e dos aplicativos que conectam e dão 
sustentação a esse mundo virtual. Tais softwares já são utilizados pelos/as alunos/as. Como o 
uso das TICs é inevitável, torna-se fundamental que a escola as reconheça como ferramentas que 
auxiliam no processo de ensino e aprendizagem. Com base nisso, esse estudo por busca a 
integração dessas novas tecnologias ao ensino e aprendizagem, visando uma aproximação 
dos/as alunos/as aos conteúdos historicamente produzidos. O objetivo é compreender como o 
uso destes aplicativos na sala de aula pode melhorar o processo de ensino e aprendizagem, por 
meio de determinados aplicativos (Facebook, Whatsapp e Blog) disponíveis nos smartphones, 
verificando qual tipo de mídia é aceita pelos mesmos, o layout recomendado, avaliados através 
das preferências dos alunos (as). 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ALDAIR JOSÉ CIROLINI BOLZAN 
Orientador: Suzana Cini Freitas Nicolodi - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A PREPARAÇÃO NO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO PARA O MUNDO DO TRABALHO 
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 
Palavras-chave: Currículo, Estágio supervisionado, Mundo do trabalho, Práticas pedagógicas, 
Resumo: O presente artigo é o registro das atividades desenvolvidas durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, turma 2016/2017, ofertado pela Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná aos professores da educação básica. Além de socializar a experiência 
vivida, este texto pretende refletir se o currículo proposto pela escola e o que é praticado em sala 
de aula, atende a formação profissional necessária para o estágio supervisionado e a inserção do 
educando no mundo do trabalho. As atividades desenvolvidas com educandos e professores do 
Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba proporcionaram, além da discussão do 
currículo, vivenciar a experiência de técnicas pedagógicas que podem contribuir para um amplo 
aprendizado que prepare o educando para a vida social e profissional. Para tanto, foram 
empregadas dinâmicas de autoconhecimento, atividades colaborativas, como aprendizagem por 
projetos e proposta de aplicação de técnicas pedagógicas inovadoras para alcançar os objetivos 
esperados. Os resultados apontam a necessidade de formação continuada efetiva dos 
professores na busca de novas metodologias e práticas pedagógicas que rompam com o 
paradigma educacional dominante. Os encontros e os depoimentos colhidos demostraram que a 
elaboração e discussão sobre o currículo não envolve todos os professores e educandos e que 
questões sobre a formação para o estágio supervisionado não fazem parte do dia a dia da sala de 

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


aula. Foi percebido durante a implantação do projeto o interesse dos professores por novas 
metodologias para tornar as suas aulas mais atrativas, dinâmicas e interativas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ALDAIR JOSÉ CIROLINI BOLZAN 
Orientador: Suzana Cini Freitas Nicolodi - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A PREPARAÇÃO NO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO PARA O MUNDO DO TRABALHO 
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 
Palavras-chave: Currículo, estágio, mundo do trabalho, práticas pedagógicas, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica surge da necessidade de discutirmos a escola que 
queremos para a formação do estudante. Formação que deve atender as novas demandas do 
mundo do trabalho e revelar o estudante cidadão. Portanto, pretende-se proporcionar espaços de 
reflexão, construção e proposição de estratégias e práticas pedagógicas que possibilitem o 
desenvolvimento de competências e saberes necessários ao estudante para o desempenho do 
seu papel no mundo do trabalho e exercício da cidadania. Nos sete encontros da unidade didática 
serão propostas práticas pedagógicas que empregam técnicas e metodologias que buscam pela 
aprendizagem significativa, ilimitada, crítica e prazerosa, com o desafio de preparar professores e 
estudantes para as mudanças no mundo do trabalho e para uma vida cidadã. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ALEXANDRE MANOEL KRUG DIAS 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CONTRIBUIÇÃO DA TECNOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ-CONSELHO DE 
CLASSE ONLINE 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Pré Conselho de Classe, contribuição da tecnologia, avaliação, conselho on-line 
Resumo: O Conselho de Classe é um espaço de reflexão pedagógica, onde reúnem professores 
de uma turma com o objetivo de avaliar o aproveitamento do aluno e da turma como um todo, 
busca conhecer melhor as especificidades de cada aluno, discutem alternativas e propõe ações 
educativas com o objetivo de sanar as dificuldades apontadas. Esse estudo, sob o tema A 
Contribuição da Tecnologia para a realização do Pré-Conselho de Classe Online tem como 
proposta conhecer melhor o conselho de classe, observando seus pontos positivos e onde o uso 
da tecnologia pode contribuir para um melhor aprofundamento das discussões e resolução de 
problemas encontrados, resultando na melhoria da qualidade do conselho de classe. Este estudo 
fundamentou-se teoricamente nos seguintes autores: Ilza Martins Sant Anna, Any Dutra Coelho 
da Rocha, José Carlos Libâneo, entre outros. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ALEXANDRE MANOEL KRUG DIAS 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A CONTRIBUIÇÃO DA TECNOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ-CONSELHO DE 
CLASSE ONLINE 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Pré-Conselho de Classe, contribuição da tecnologia, avaliação, conselho on-line 
Resumo: A efetivação do processo de ensino-aprendizagem é o objetivo do conselho de classe. 
A educação não se dá somente no processo de ensino desconsiderando o aprendizado, portanto 
o conselho de classe é um dos principais momentos de diagnóstico individual e de uma 
determinada turma podendo a partir deste, direcionar os encaminhamentos didático-pedagógicos. 
A informação é de vital importância no processo de tomada de decisões, portanto o levantamento 
de dados feito no pré-conselho é fundamental para um conselho de classe mais preciso e 
objetivo, contribuindo nas proposições de ações eficazes para sanar as dificuldades no processo 
ensino e aprendizagem. A experiência de anos de magistério e a vivência de vários conselhos de 
classe no Colégio Estadual Mendes Gonçalves de Guaíra, Pr., trouxe-nos o anseio de conhecer 
melhor a organização e concepção do conselho de classe, buscando a experimentação vivida 
pelo Colégio Estadual Jardim Europa, situado na cidade de Toledo que desenvolveu um sistema 
computacional para coleta de dados, o Pré-Conselho. O objetivo deste estudo é a implantação do 
Pré-Conselho Online no Colégio Estadual Mendes Gonçalves baseado numa bibliografia 
atualizada, respeitando o projeto político pedagógico, a gestão democrática, a opinião/adesão dos 
professores que irão, com a utilização da tecnologia, compor esta proposta inovadora para a 
realização de um conselho de classe que justifique sua existência e importância no processo 
ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ANTÔNIO CARLOS AGUERA ALCOVA 
Orientador: DOUGLAS ORTÍZ HAMERMULLER - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROJETO INTERDISCIPLINAR EM UM CURSO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DA REDE DE ENSINO DO PARANÁ 
Tema: O planejamento integrado nos cursos de educação profissional e da formação de docentes 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Projeto, Curso técnico, Ensino médio 
Resumo: O presente artigo tem o objetivo de socializar os resultados do Projeto de Intervenção 
Pedagógica desenvolvido na linha de estudo O Planejamento Integrado nos Cursos da Educação 
Profissional, do Programa de Desenvolvimento - PDE/PR, turma 2016. O trabalho foi realizado em 
um curso técnico de administração integrado ao ensino médio da Rede Pública de Ensino do 
Paraná. A dinâmica desenvolvida durante o processo de implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica teve a participação de docentes das disciplinas da base nacional comum 
e da área técnica (Língua Portuguesa e Elaboração Análise e Projetos). Também participaram os 
estudantes do quarto ano do Ensino Médio Integrado do Curso de Técnico em Administração. O 
trabalho de intervenção foi desenvolvido num primeiro momento em encontros com os docentes 
das disciplinas envolvidas com intuito de oportunizar reflexões sobre contexto histórico da 
Educação Profissional, o processo interdisciplinar e os projetos educacionais no que tange a 
questão interdisciplinar. Num segundo momento, o projeto foi implementado com a participação 
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dos professores envolvidos e com os alunos em sala de aula e culminou com a apresentação das 
atividades propostas pelos alunos com a participação de todos os envolvidos. Este projeto 
procurou contribuir para a prática pedagógica dos docentes e para o aprendizado dos estudantes, 
oportunizando o contato com elementos que possam contribuir para a melhora do processo de 
ensino aprendizagem num contexto interdisciplinar, para minimizar a fragmentação do 
conhecimento ao articular e dialogar os conteúdos curriculares. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ANTÔNIO CARLOS AGUERA ALCOVA 
Orientador: DOUGLAS ORTÍZ HAMERMULLER - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um projeto interdisciplinar no curso Técnico de Administração Integrado ao Ensino Médio 
do Paraná 
Tema: O Planejamento Integrado nos Cursos da Educação Profissional e da Formação de 
Docentes 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, disciplina, currículo, curso técnico, educação profissional, 
Resumo: Conhecendo as dificuldades de cooperação interdisciplinar entre as disciplinas do 
Núcleo Comum de Língua Portuguesa e a Disciplina Técnica Elaboração Análise e Projetos este 
caderno pedagógico vem propor o desenvolvimento de atividades que oportunizem condições 
para que ocorra o processo interdisciplinar entre as disciplinas de Língua Portuguesa e 
Elaboração Análise e Projetos. O que pode propiciar elementos para formar um aluno com uma 
visão mais global dos conteúdos, crítico e reflexivo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ARTHUR AUWERTER 
Orientador: Liane Maria Vargas Barboza - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: TRATAMENTO DE EFLUENTES POR 
ELETRÓLISE 
Tema: TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: PERSPECTIVA DE POLITECNIA NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DE DOCENTES - NORMAL EM NÍVEL MÉDIO 
Palavras-chave: Ensino Técnico, Química, Experimentação Problematizadora, Tratamento de 
efluentes, 
Resumo: O objetivo deste trabalho foi apresentar as atividades desenvolvidas no projeto de 
intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná em parceria com a Universidade Federal do Paraná. A 
metodologia empregada na aula prática sobre o tratamento de efluentes da indústria têxtil, por 
meio da eletro floculação foi a experimentação problematizadora com base nos três momentos 
pedagógicos da teoria de Demétrio Delizoicov: problematização inicial, organização do 
conhecimento e aplicação do conhecimento; todos voltados para a significação do conhecimento. 
O trabalho foi desenvolvido com os professores regentes dos 3º anos dos cursos Técnicos 
Integrados de Química e de Meio Ambiente do Centro Estadual de Educação Profissional de 
Curitiba, nos anos de 2016 e 2017 e educandos. Neste artigo está sendo relatada a atividade do 
tratamento de efluentes da indústria têxtil, com a utilização do aparelho de eletrólise 
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multifuncional. A construção do aparelho foi explicada para os professores em uma oficina e 
também na produção da unidade didática. A explicação do funcionamento do aparelho foi 
contemplada nas aulas práticas sobre os conteúdos de eletro floculação e eletrogravura (esta 
última com finalidade lúdica). O experimento contribuiu para os educandos compreenderem o 
conteúdo de eletrólise, desenvolverem a habilidade da argumentação e da avaliação crítica da 
aplicação do conteúdo científico em Química. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ARTHUR AUWERTER 
Orientador: Liane Maria Vargas Barboza - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: TRATAMENTO DE EFLUENTES POR ELETRÓLISE 
Tema: TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: PERSPECTIVA DE POLITECNIA NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DE DOCENTES - NORMAL EM NÍVEL MÉDIO 
Palavras-chave: Ensino de Química, Eletrólise, Eletro floculação, Experimentação 
Resumo: Objetiva-se, basicamente, fornecer meios e métodos para que professores (as) 
construam seus próprios aparelhos de eletrólise e os utilizem em aulas práticas de Química ou 
Meio Ambiente, planejadas dentro de uma perspectiva problematizadora. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: CARMEM SILVA GONÇALVES GARCIA 
Orientador: Maria Cristina Gomes Machado - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE DA MULHER - TEORIA COMO BASE 
FUNDAMENTAL PARA UMA PRÁTICA CONSCIENTE 
Tema: TRABALHO CIÊNCIA E TECNOLOGIA: PERSPECTIVA DE POLITÉCNICA NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DE DOCENTES - NORMAL EM NÍVEL MÉDIO 
Palavras-chave: Ensino Técnico, Teoria, Estágio Supervisionado, Aprendizagem, 
Resumo: As Escolas de Ensino Técnico, em sua maioria, buscam atualmente profissionalizar as 
pessoas para o mercado de trabalho atendendo às demandas de formação rápida e qualificada. 
Esse trabalho tem como objeto o Curso Técnico Profissionalizante de Enfermagem no Colégio 
Estadual Santa Maria Goretti. Durante a realização do estágio supervisionado no início do 
semestre, da disciplina de Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher, os alunos são 
divididos em grupos de 5 (cinco) pessoas; os grupos iniciais vão para estágio sem o conteúdo 
teórico/prático necessário para realização destas práticas. Esses aprendizados se constroem 
durante a experiência do estágio, e são necessários para o processo de construção técnica 
profissional. Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo promover reflexões sobre o processo 
precoce de aprender-ensinar no estágio curricular supervisionado em enfermagem, abordando as 
dificuldades enfrentadas pelo docente na ausência do conteúdo teórico inicial que afeta o seu 
desenvolvimento e a capacidade de entendimento pessoal. Para tanto, a metodologia adotada foi 
permeada pela pesquisa descritiva-exploratória, com procedimentos de pesquisa de campo; 
sendo que os dados coletados foram analisados de forma quanti-qualitativa, com base nas 
seguintes atividades: redução dos dados; categorização dos dados; interpretação dos dados. Ao 
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final ficou evidenciado que a ausência de conhecimentos teóricos prévios exerce influência direta 
sobre a prática no estágio supervisionado, ficando esta aquém da expectativa dos docentes. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: CARMEM SILVA GONÇALVES GARCIA 
Orientador: Maria Cristina Gomes Machado - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE DA MULHER - TEORIA COMO BASE 
FUNDAMENTAL PARA UMA PRÁTICA CONSCIENTE 
Tema: TRABALHO CIÊNCIA E TECNOLOGIA: PERSPECTIVA DE POLITÉCNICA NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DE DOCENTES - NORMAL EM NÍVEL MÉDIO 
Palavras-chave: estágio, aluno, docente, prática, teoria 
Resumo: As Escolas de Ensino Técnico, em sua maioria, buscam atualmente profissionalizar as 
pessoas para o mercado de trabalho atendendo as demandas de formação rápida e qualificada. 
Esse trabalho tem como objeto evidenciar as dificuldades do Professor Enfermeiro de um Curso 
Técnico Profissionalizante de Enfermagem durante a realização do estágio supervisionado no 
início do semestre, da disciplina de Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher, no qual os 
alunos são divididos em grupos de 5 (cinco) pessoas; os grupos iniciais vão para estágio sem o 
conteúdo teórico/prático necessário para realização destas práticas, que se constroem durante a 
experiência do estágio, necessárias para o processo de aprendizagem profissional. Nesse 
sentido, tem como objetivo promover reflexões sobre o processo precoce de aprender-ensinar no 
estágio curricular supervisionado em enfermagem abordando as dificuldades enfrentadas pelo 
docente na ausência do conteúdo teórico inicial que afeta o seu desenvolvimento e a capacidade 
de entendimento pessoal. Para tanto, a metodologia adotada está baseada na pesquisa 
descritiva-exploratória com procedimentos da pesquisa de campo, e os dados coletados serão 
analisados de forma qualitativa baseando-se nas seguintes atividades: redução dos dados; 
categorização dos dados; interpretação dos dados; e, redação do relatório. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: CLEIDE APARECIDA CAMARGO 
Orientador: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARCIA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação da Aprendizagem de Forma Integrada nos Cursos Técnicos 
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidades 
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, educação profissional, ensino médio, juventude, 
Resumo: O presente trabalho é resultado de uma das etapas do PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional, instituído pela Secretaria de Estado do Paraná (SEED), com o 
intuito de verificar os impactos da avaliação na vida escolar de estudantes e professores dos 
cursos técnicos do Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria do Rosário 
Castaldi, objetivando oportunizar um momento para a discussão e reflexão das práticas 
avaliativas adotadas em sala. Por ser tratar de curso técnico foi feito a retomada histórica da 
Educação Profissional, resgatando a tentativa de superação da dualidade existente no processo 
de ensino aprendizagem para uma educação politécnica e com a apresentação de conceitos 
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importantes inerentes à formação humana e integral que precisa estar presente nos instrumentos 
avaliativos. O estudo analisou como a avaliação pode colaborar para o desenvolvimento dos 
alunos, como o professor pode, dentro do seu planejamento, adotar metodologias diversas de 
avaliação para acompanhar a aprendizagem, contribuindo para a formação humana integral do 
estudante, por meio de sugestões de várias maneiras de avaliar e analisar o rendimento escolar, 
levando ao exercício de repensar e contribuir com a práxis dos professores referente às práticas 
avaliativas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: CLEIDE APARECIDA CAMARGO 
Orientador: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARCIA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliação da Aprendizagem de Forma Integrada nos Cursos Técnicos 
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidades 
Palavras-chave: Avaliação, Ensino Médio, Educação Profissional 
Resumo: Esta unidade didática foi elaborada com o intuito de verificar os impactos da avaliação 
na vida escolar de estudantes e professores dos cursos técnicos do CEEP Castaldi. Com o 
objetivo de oportunizar um momento para a discussão e reflexão das práticas avaliativas 
adotadas em sala. Por ser tratar de curso técnico a proposta primeiramente foi fazer um resgate 
histórico da Educação Profissional, resgatando conceitos importantes inerentes a formação 
humana integral que precisa estar presente nos instrumentos avaliativos. A proposta de trabalho é 
discutir através de textos, documentários e vídeos como a avaliação pode colaborar para o 
desenvolvimento dos alunos, como o professor pode dentro do seu planejamento adotar 
metodologias diversas de avaliação para acompanhar a aprendizagem do aluno, contribuindo 
para a formação humana integral do educando. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: CRISTIANE PERPÉTUA DE OLIVEIRA 
Orientador: LEOCILÉA APARECIDA VIEIRA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uso Pedagógico do celular pelos discentes do Curso de Formação de Docentes do 
Instituto Estadual de Educação 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: celulares, formação, discentes, docentes, infraestrutura, offline, material didático 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados da implementação do Projeto de 
Intervenção Uso pedagógico do celular pelos discentes do 4º ano do Curso de Formação de 
Docentes do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha. No processo de 
implementação, os discentes realizaram atividades práticas com os seus celulares, sendo o 
principal foco a utilização da câmera, como recurso offline presente no aparelho, para a criação 
de audiovisuais pedagógicos. Foi observado que os discentes já utilizavam aplicativos como apoio 
as suas atividades escolares. O principal desafio enfrentado foi o breve período de tempo 
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destinado à implementação, fato que não permitiu que todas as unidades fossem trabalhadas 
conforme o planejado no Caderno Pedagógico. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: CRISTIANE PERPÉTUA DE OLIVEIRA 
Orientador: LEOCILÉA APARECIDA VIEIRA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uso Pedagógico do celular pelos discentes do Curso de Formação de Docentes do 
Instituto Estadual de Educação 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: celular, off-line, multimídia, pedagógico, aprendizagem 
Resumo: O celular/smartphone como ferramenta tecnológica pode ser aplicado didaticamente, 
não dependendo diretamente dos investimentos do poder público, pois são adquiridos pelos 
próprios usuários, que cuidam inclusive de sua manutenção. A lei n°18.118/14 que dispõe sobre a 
proibição do uso de aparelhos/equipamentos eletrônicos em sala de aula dá abertura para a 
utilização pedagógica de tais aparatos tecnológicos. Nas Orientações Curriculares para o Curso 
de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental em Nível 
Médio, na Modalidade Normal (PARANÁ. Secretaria Estadual de Educação, 2014), é possível 
identificar conteúdos básicos relacionados ao uso de mídias tecnológicas em algumas disciplinas 
específicas. Diante de tal contexto é de suma importância que os alunos sejam levados a interagir 
com novos conhecimentos que os auxilie na utilização pedagógica de recursos tecnológicos e o 
celular/smartphone se apresenta como um recurso relativamente acessível que possibilita 
aprendizagens em diferentes locais e tempos e também porque viabiliza produções escritas e 
audiovisuais por vias acessíveis que funcionam off-line. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: DAIANI BETIOLO 
Orientador: JOSÉ LUÍZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESTUDO DOS SOLOS NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO POLITÉCNICA 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Solos, Degradação, Sistema de Plantio, Formação Politécnica, Aprendizagem 
Resumo: O desenvolvimento desse estudo baseia-se nos fundamentos da formação politécnica, 
aplicando metodologias de ensino sobre o estudo das formas de exploração do solo. Foi aplicado 
na disciplina de solos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado, do Centro Estadual de 
Educação Profissional do Sudoeste do Paraná, envolvendo alunos do 2º Ano do Ensino Médio 
Integrado. As atividades foram desenvolvidas com a proposição de contribuir no processo de 
ensino-aprendizagem, formando o aluno para o mundo do trabalho e não apenas para o mercado 
de trabalho, propiciando aprendizagem com significado real, possibilitando importantes 
transformações sociais em relação ao uso e exploração dos solos. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: DAIANI BETIOLO 
Orientador: JOSÉ LUÍZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESTUDO DOS SOLOS NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO POLITÉCNICA 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Formação Politécnica, Solos, Sistema de Plantio, Desenvolvimento Sustentável 
Resumo: As atividades propostas nesta Produção Didático-Pedagógica serão desenvolvidas no 
Centro Estadual de Educação Profissional do Sudoeste do Paraná (CEEP-Sudoeste) localizado 
em Francisco Beltrão - Paraná, através de uma unidade didática trabalhada no 2º ano do Curso 
Técnico em Agropecuária Integrado. Tem por objetivo conhecer os fundamentos da formação 
politécnica aplicados a metodologias de ensino sobre o uso do solo agrícola. É na disciplina de 
solos que estudamos sistemas de plantio, partindo da contextualização com a realidade percebida 
pelo educando, verificando as diversas formas de uso e aprofundando os conhecimentos 
científicos. Esperamos possibilitar mudanças na forma de ensino sobre o uso do solo em sistema 
de plantio direto. Para tanto é necessário promover a integração do educando com os problemas 
vividos pela sociedade e fazendo com que visualize sua atuação enquanto futuro profissional, 
desenvolvendo transformações sociais e consequentemente promovendo a sustentabilidade das 
futuras gerações. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: DENÍLSON BOFFO 
Orientador: Jayme Augusto Peres - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Inter-relação entre a Gestão de Resíduos Sólidos e a Sustentabilidade no Entorno 
Escolar 
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 
Palavras-chave: Meio Ambiente, Recursos Naturais, Exploração, Sustentabilidade, 
Resumo: Este artigo relata sobre uma intervenção didático-pedagógica, realizada junto a uma 
turma de alunos da turma 2AX do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual João XIII 
- EFMN, pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Pato Branco - PR, com o objetivo de 
possibilitar reflexões sobre a temática ambiental, focando na Gestão de Resíduos Sólido e a 
sensibilização sobre quão complexa é relação Homem x Meio Ambiente e como gerenciamento 
adequado dos Resíduos Sólidos é importante uma vez que o aumento exponencial da população 
alavancou o consumo de bens e serviços e consequentemente a exploração do Meio Ambiente, 
aumentando a extração dos recursos naturais, gerando uma grande quantidade de resíduos 
sólidos, provocando o desequilíbrio ambiental e comprometendo a sustentabilidade. Levando em 
consideração também, que o destino correto dos resíduos sólidos evita a poluição dos recursos 
naturais como: a água, o ar e o solo. Os resultados evidenciaram limitações na construção de 
definições de conceitos relacionados à temática, demonstrando que o conceito necessita ser 
discutido e refletido quando se aborta a tríade: homem, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o que 
só é possível quando desenvolvemos uma visão filosófica e política que permita a constituição da 
prática socioambiental dos alunos voltada para o princípio da sustentabilidade e novos 
paradigmas pautados nos meios de produção e consumo que permitam uma melhor relação do 
homem com o Meio Ambiente e assim desenvolver uma compreensão do Meio Ambiente como 
exercício da cidadania. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: DENÍLSON BOFFO 
Orientador: Jayme Augusto Peres - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Inter-Relação entre a Gestão de Resíduos e a Sustentabilidade no Ambiente Escolar 
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 
Palavras-chave: Gerenciamento, Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva, Sustentabilidade, 
Resumo: O cresceste aumento da população alavancou o consumo de bens e serviços e a 
exploração do Meio Ambiente, aumentando a extração dos recursos naturais e a quantidade dos 
resíduos sólidos produzidos, promovendo o desequilíbrio ambiental. Assim é necessário o 
gerenciamento dos resíduos sólidos, o que contribui com a diminuição da extração destes 
recursos, através da otimização do aproveitamento do que já temos, através da tríade: 
Reutilização, Reciclagem, Compostagem, veiculada ao consumo sustentável, contribuindo com a 
diminuição da extração dos recursos naturais. Instigar a questionamentos como: A até quando o 
Meio Ambiente dará conta de suprir as necessidades da humanidade? Porque consumimos e 
descartamos tanto? Leva a reflexões, sobre como é a relação do homem com o Meio Ambiente? 
Uma vez que a extração dos recursos naturais renováveis ou não, associada ao consumo, 
aumenta a exploração ambiental e mais resíduos sólidos lixo são produzidos, afetando a 
sustentabilidade no todo. A Unidade Didática Pedagógica visa desenvolver nos alunos uma visão 
filosófica (compreensão das coisas e dos fatos que nos envolvem, a realidade em que estamos 
imersos) e política que permita a constituição de uma prática socioambiental voltada para o 
princípio da sustentabilidade; buscando novos paradigmas de produção e consumo que permitam 
uma melhor relação do homem com o Meio Ambiente. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: DOUGLAS VAROTTO 
Orientador: LUÍZ EDUARDO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PISCICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: A PISCICULTURA COMO 
ESTRATÉGIA DE ENSINO NO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
AGRÍCOLA FERNANDO COSTA 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do Trabalho 
Palavras-chave: Piscicultura, Técnicas de Manejo, Sustentabilidade 
Resumo: O crescimento da piscicultura como atividade agropecuária no estado do Paraná 
começou, sobretudo, em pequenas propriedades familiares que a adotaram como opção de 
diversificação das explorações. Com uma significativa expansão a partir da década de 1990, foi 
estimulada pela multiplicação de estabelecimentos de pesca esportiva, como os pesqueiros, que 
criaram uma demanda e remuneração atraente, aumentando a renda das famílias. O objetivo 
desse estudo foi analisar a viabilidade do uso de técnicas de manejo na criação de peixes para 
consumo e comercialização de forma sustentável numa escola da rede pública - Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, 
exploratória e com abordagem qualitativa. Dentre os múltiplos interesses dos piscicultores, se 
encontram os cuidados e a proteção ao meio ambiente, pois essa atividade de exploração da 
piscicultura requer e depende, essencialmente, de que se tenha um meio ambiente que esteja 
equilibrado para que haja sucesso, seja uma atividade comercial. As conquistas e o sucesso na 
produção de peixes dependem das preocupações com a natureza, isto é, depende de uma 
atividade sustentável.·. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: DOUGLAS VAROTTO 
Orientador: LUÍZ EDUARDO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Piscicultura e desenvolvimento sustentável: A piscicultura como estratégia de ensino no 
Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do Trabalho 
Palavras-chave: Piscicultura, Técnicas de Manejo, Sustentabilidade, 
Resumo: O crescimento da piscicultura como atividade agropecuária, no estado do Paraná, 
começou, sobretudo, em pequenas propriedades familiares que a adotaram como opção de 
diversificação das explorações. Com uma significativa expansão a partir da década de 1990, foi 
estimulada pela multiplicação de estabelecimentos de pesca esportiva, como os pesqueiros, que 
criaram uma demanda e remuneração atraente. O objetivo do estudo é analisar a viabilidade do 
uso de técnicas de manejo na criação de peixes para consumo e comercialização de forma 
sustentável. Dentre os múltiplos interesses dos piscicultores, se encontram os cuidados e a 
proteção ao meio ambiente, pois essa atividade de exploração da piscicultura requer e depende, 
essencialmente, de que se tenha um meio ambiente que esteja equilibrado para que haja 
sucesso, seja uma atividade comercial. As conquistas e o sucesso na produção de peixes 
dependem das preocupações com a natureza, isto é, por uma atividade sustentável. A 
metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, exploratória e com abordagem qualitativa. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ÉDNA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Karin Cozer de Campos - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os estudos da diversidade sexual na escola e suas contribuições para o curso de 
Formação de Docentes do Colégio Estadual Mário de Andrade em Francisco Beltrão - PR 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio. 
Palavras-chave: Identidade de gênero, diversidade sexual, preconceito, educação, formação de 
docentes 
Resumo: Este artigo apresenta as ações do Projeto de Intervenção Pedagógica relacionado ao 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria Estadual de Educação do Estado 
do Paraná. Buscou-se discutir as relações de gênero e diversidade sexual na escola com o intuito 
de defender o acesso e permanência destes sujeitos na educação. O objetivo é contribuir com a 
formação de futuros docentes para o reconhecimento da diversidade sexual nas escolas, o direito 
de todos e o enfrentamento ao preconceito e discriminação. O trabalho foi organizado em forma 
de Unidade Didática e realizado com alunos de duas turmas de segunda série do curso Formação 
de Docentes do Colégio Estadual Mário de Andrade do Município de Francisco Beltrão-PR. As 
principais atividades desenvolvidas envolveram questionários, leitura e discussão de textos, 
análise e discussão de filmes e de infográficos e situações em que os educandos foram colocados 
na posição de educadores para direcionamento de ações e enfrentamento de situações. Contou-
se, ainda, com a participação de professores da Rede Estadual no Grupo de Trabalho em Rede - 
GTR, em que se debateu, em três módulos, a temática em questão. Como alguns dos principais 
resultados e análises do trabalho é possível indicar a falta de conhecimento sobre a temática, 
tanto dos estudantes como dos professores. Por outro lado, observou-se de todos um 
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envolvimento e interesse significativo em querer discutir o tema, o que é uma evidência que 
reforça a importância de se debater mais as relações de gênero e diversidade sexual na escola. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ÉDNA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Karin Cozer de Campos - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os estudos da diversidade sexual na escola e suas contribuições para o curso de 
Formação de Docentes do Colégio Estadual Mário de Andrade em Francisco Beltrão - PR 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio. 
Palavras-chave: Identidade de gênero, diversidade sexual, preconceito, educação, formação de 
docentes 
Resumo: A partir da experiência como Professora do curso de Formação de Docentes, sentiu-se 
a necessidade de pesquisar sobre diversidade de gênero e diversidade sexual, para contribuir na 
formação de profissionais desarmados de preconceito decorrente da formação enquanto sujeitos. 
Pretende-se ainda, sensibilizá-los para o trabalho de identificar situações de preconceito e 
discriminação quando do exercício da profissão, bem como prepará-los para trabalho preventivo 
com as crianças no sentido de educar para o respeito à diversidade, a tolerância e a convivência 
harmônica. Neste sentido, esta Produção Didático Pedagógica, foi pensada a partir de algumas 
estratégias de ação que estão baseadas em dois eixos principais: Ensino e Pesquisa, ou seja, o 
eixo Ensino, refere-se ao conteúdo e metodologias que serão trabalhados para que o projeto 
possa ser aplicado e compreendido pelos alunos e o eixo Pesquisa, se dará utilizando 
instrumentos de coleta de dados. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ELAINE JANETTE PEDROSO 
Orientador: Maria Cristina Gomes Machado - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AMBULATÓRIO NA ESCOLA COMO ESPAÇO DE APROXIMAÇÃO ENTRE TEORIA E 
PRÁTICA 
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho 
Palavras-chave: AMBULATÓRIO, PROFESSOR, ALUNO, TEORIA E RÁTICA 
Resumo: O presente projeto visa implementar a qualidade do ensino da prática do cuidado de 
enfermagem à comunidade escolar, uma vez que cria um novo ambiente para esta prática, 
subsidiando o aluno em sua formação técnica, propicia um espaço para suas reposições de 
estágios caso venha necessitar e será mais um espaço para prática pedagógica. O cotidiano no 
curso de Técnico em Enfermagem tem demonstrado que muitas vezes a prática tem sido 
prejudicada pela falta do 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ELAINE JANETTE PEDROSO 
Orientador: Maria Cristina Gomes Machado - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AMBULATÓRIO NA ESCOLA COMO ESPAÇO DE APROXIMAÇÃO ENTRE TEORIA E 
PRÁTICA 
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho 
Palavras-chave: AMBULATÓRIO, PROFESSOR, ALUNO, TEORIA E RÁTICA 
Resumo: O presente projeto visa programar a qualidade do ensino da prática do cuidado de 
enfermagem à comunidade escolar, uma vez que cria um novo ambiente para esta prática, 
subsidiando o aluno em sua formação técnica, propicia um espaço para suas reposições de 
estágios caso venha necessitar e será mais um espaço para prática pedagógica. O cotidiano no 
curso de Técnico em Enfermagem tem demonstrado que muitas vezes a prática tem sido 
prejudicada pela falta do aluno ou do professor, ou seja, em alguma circunstância o aluno ou 
professor se vê impedido de ir ao estágio, por razões alheias a sua vontade. Para minimizar esse 
problema relacionado às faltas, pensou-se na criação de um ambulatório de Enfermagem no 
espaço escolar, onde será possível realizar a prática em um ambiente onde teoria e prática estão 
próximas. Para execução do presente projeto, considerando o problema de pesquisa e os 
objetivos propostos para o projeto à metodologia a ser adotada tem por base a pesquisa-ação, 
mediante aplicação de questionários e fichas de evolução para todos os envolvidos no projeto. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ELIANE CARINA KLUCINEC 
Orientador: CINTHIA EYNG - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO DA AVICULTURA DE CORTE NO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho 
Palavras-chave: avicultura de corte, material didático, Técnico em Agropecuária 
Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em apresentar os resultados obtidos na do Projeto de 
Intervenção Pedagógica. Em conjunto demonstrar o material didático pedagógico contemplando 
estratégias metodológicas para ministrar o conteúdo teórico/prático sobre a Avicultura de Corte 
durante o período de implementação do projeto no Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto 
Colombo, com os alunos da primeira série do curso Técnico em Agropecuária. O material didático 
pedagógico foi elaborado no formato de Unidade Didático Pedagógico (UDP) organizado em 
quatro encontros abordando o conteúdo teórico e prático sobre a Avicultura de Corte. Através da 
análise dos resultados da implementação do projeto e discussões do Grupo de Trabalho em Rede 
(GTR), verifica-se que na formação profissional do curso Técnico em Agropecuária as aulas 
práticas aliadas ao conhecimento teórico são um diferencial no aprendizado dos nossos 
educandos, sendo de suma importância à existência e a manutenção de um Aviário de Corte no 
setor da UDP nos colégios agrícolas para o desenvolvimento das aulas, para oportunizar que os 
conhecimentos adquiridos na teoria possam ser aplicados na prática. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ELIANE CARINA KLUCINEC 
Orientador: CINTHIA EYNG - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENSINO DA AVICULTURA DE CORTE NO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho 
Palavras-chave: Avicultura, ensino teórico/prático, metodologia, 
Resumo: A Avicultura de Corte é uma atividade do setor Agropecuário que se destaca 
economicamente e socialmente no cenário nacional e mundial. Neste contexto, no curso Técnico 
em Agropecuária a referida área faz parte do conteúdo ministrado na primeira série na disciplina 
de Produção Animal, a qual é de suma importância e relevância para a formação profissional dos 
alunos frente aos desafios a serem enfrentados no mercado de trabalho. Portanto, o objetivo 
deste estudo consistiu em elaborar o material didático pedagógico e estratégias metodológicas 
para ensinar e contextualizar o conteúdo teórico/prático da disciplina. Para tanto, inicialmente foi 
realizado um levantamento e leitura de materiais bibliográficos com a finalidade de utilizar as 
informações para a elaboração da apostila que será utilizada como material de apoio para dar 
subsídio às aulas teóricas e práticas. Além do embasamento teórico será organizado e 
desenvolvido as aulas práticas no setor produtivo de Avicultura de Corte do colégio através da 
implantação do Projeto Didático Pedagógico de Avicultura de Corte. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ÉRICA DE CARVALHO MONTEIRO 
Orientador: TAMARA CARDOSO ANDRÉ - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROJETO DE TRABALHO PARA ENSINO APRENDIZAGEM DE FUNDAMENTOS DE 
AGROECOLOGIA 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Pedagogia de Projetos, Compostagem, Agroecologia 
Resumo: Relato de experiência sobre projeto de ensino, com base na Pedagogia de Projetos de 
Trabalho, realizado na disciplina de Fundamentos de Agroecologia, no colégio agrícola de Foz do 
Iguaçu, com alunos do primeiro ano do ensino técnico em Agropecuária, no ano de 2017. O 
projeto realizado partiu da teoria e da prática da compostagem, por meio da qual foram ensinados 
os seguintes conceitos de Agroecologia: ciclagem de nutrientes, sistemas vivos e dinâmicos de 
solo, planta e atmosfera. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ÉRICA DE CARVALHO MONTEIRO 
Orientador: TAMARA CARDOSO ANDRÉ  - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Compostagem: reciclagem 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Compostagem, reciclagem, aprendizagem 
Resumo: Ensinar os conceitos da agroecologia por meio dos princípios e prática da 
compostagem desenvolvida em projeto de trabalho na disciplina de Fundamentos de 
Agroecologia. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: GELSO DALLA COSTA 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de defensivos agrícolas para o controle de pragas do milho: uma reflexão 
necessária para a formação de alunos do curso técnico em agropecuária 
Tema: Currículo e a formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Controle de pragas do Milho, Colégio Agrícola, Curso Técnico Agropecuário, 
Formação Crítica 
Resumo: O estudo teve por objetivo desenvolver uma Produção Didático-Pedagógica que traz 
uma proposta diferenciada de trabalho ao conteúdo do controle de pragas do milho. Para tanto, 
foram empregadas ferramentas didáticas que ajudem a realização dos objetivos propostos para 
cada atividade aos alunos da 2ª série do curso Técnico em Agropecuária do Colégio Agrícola 
Estadual Adroaldo Colombo, no município de Palotina. O objetivo desse estudo é identificar as 
pragas que atacam a cultura do milho; discutir sobre os possíveis métodos de manejo de modo 
que cause menor prejuízo ao meio ambiente e com um menor custo. A unidade didática foi 
realizada na disciplina de Produção Vegetal. Para a integralização total do projeto da proposta de 
intervenção pedagógica, foram efetuados oito encontros semanais de quatro horas, perfazendo 
assim às 32 horas obrigatórias de atividade presencial com os alunos. Justifica-se que o setor de 
agropecuária precisa de profissionais com formação nos cursos técnicos agrícolas ou 
agropecuários, contudo, no tocante ao manejo e ao controle de pragas, esse aporte é merecedor 
de destaque por parte dos professores que objetivam contribuir com uma formação crítica desses 
profissionais que serão responsáveis não somente pela melhoria quantitativa na produção 
agrícola, mas, principalmente, pela qualidade na produção dos alimentos vegetais. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: GELSO DALLA COSTA 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de defensivos agrícolas para o controle de pragas do milho: uma reflexão 
necessária para a formação de alunos do curso técnico em agropecuária 
Tema: Currículo e a formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Milho, controle de pragas, teoria, prática 
Resumo: Veste material é uma Produção Didático-Pedagógica que traz uma proposta 
diferenciada de trabalho ao conteúdo do controle de pragas do milho. Para tanto, serão 
empregadas ferramentas didáticas que ajudem a realização dos objetivos propostos para cada 
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atividade aos alunos da 2ª série do curso Técnico em Agropecuária do Colégio Agrícola Estadual 
Adroaldo Colombo, no município de Palotina. O objetivo desse estudo é identificar as pragas que 
atacam a cultura do milho; discutir sobre os possíveis métodos de manejo de modo que cause 
menor prejuízo ao meio ambiente e com um menor custo. A unidade didática será realizada na 
disciplina de Produção Vegetal. Para a integralização total do projeto da proposta de intervenção 
pedagógica, serão efetuados oito encontros semanais de quatro horas, perfazendo assim às 32 
horas obrigatórias de atividade presencial com os alunos. Justifica-se que o setor de agropecuária 
precisa de profissionais com formação nos cursos técnicos agrícolas ou agropecuários, contudo, 
no tocante ao manejo e ao controle de pragas, esse aporte é merecedor de destaque por parte 
dos professores que objetivam contribuir com uma formação crítica desses profissionais que 
serão responsáveis não somente pela melhoria quantitativa na produção agrícola, mas, 
principalmente, pela qualidade na produção dos alimentos vegetais. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: GILMAR GUMY 
Orientador: Rogério Bobrowski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Percepção e a Importância das Áreas Verdes no Ambiente Escolar 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: paisagismo, áreas verdes, educação ambiental, percepção 
Resumo: Destaca-se a importância das áreas verdes nos Colégios para que seja um meio de 
sensibilizar os discentes quanto ao plantio de espécies vegetais e a conservação destas áreas, 
bem como a qualidade ambiental de uma forma envolvedora e rotineira na vida diária dos alunos 
e a percepção destes a respeito desses espaços. Este artigo objetiva propor uma série de 
atividades que ajudem a identificar, analisar, caracterizar e perceber o verde urbano pelos 
entrevistados, considerando os atributos florísticos existentes, avaliando o potencial das áreas 
verdes nos Colégios de Educação Profissional trabalhados, ressaltando os atributos naturais e 
antrópicos que moldam as paisagens em estudo para contribuir com o diagnóstico e prognóstico 
de problemas ambientais desses ecossistemas formados, como também contribuir na formação 
de valores ético-ambientais para o exercício da cidadania. Para realização deste diagnóstico de 
percepção aplicou-se questionários aos alunos antes e depois da intervenção pedagógica nos 
Colégios, que foram mensurados na forma de gráficos para se melhor entender os resultados 
significativos. Observa-se que a grande maioria dos discentes conhece os benefícios e a 
importância das áreas verdes nestes ambientes para o aprendizado e qualidade de vida. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: GILMAR GUMY 
Orientador: Rogério Bobrowski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Percepção e a Importância das Áreas Verdes no Ambiente Escolar 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Paisagismo, percepção ambiental, áreas verdes, Formato 
Resumo: Destaca-se a importância das áreas verdes nas Escolas para que seja um meio de 
sensibilizar os estudantes quanto ao plantio e conservação destes espaços, bem como sobre a 
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qualidade ambiental de uma forma envolvedora e rotineira na vida diária dos alunos. Segundo 
Biondi et al. (2008) o paisagismo nos pátios das escolas deveria melhorar a estética do ambiente 
e o conforto de seus usuários, bem como servir de ferramenta às práticas escolares porque toda a 
vegetação pode ser usada como base para ilustrar os conhecimentos teóricos relativos à 
educação ambiental. Pretende-se promover a mudança de atitude dos alunos (sujeitos da escola) 
frente à sensibilização sobre a importância e os diferentes usos das áreas verdes no ambiente 
escolar. O presente estudo tem por objetivo propor uma série de atividades que ajudem a 
identificar, analisar, caracterizar e perceber o verde urbano pelos entrevistados, considerando os 
atributos florísticos existentes, avaliando o potencial das áreas verdes na escolas em questão, 
ressaltando os atributos naturais e antrópicos que moldam as paisagens em estudo para 
contribuir com o diagnóstico e prognóstico de problemas ambientais desses ecossistemas 
formados, com o objetivo também na formação de valores ético-ambientais para o exercício da 
cidadania. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: GLAUBER ANDRADE DE OLIVEIRA 
Orientador: SÍLVIA ALVES DOS SANTOS - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PRÁXIS DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO 
MÉDIO 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ENSINO MÉDIO INTEGRADO, PRÁXIS, 
INDISSOCIABILIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
Resumo: Este artigo final contempla o resultado da pesquisa desenvolvida junto aos professores 
da educação profissional integrada ao ensino médio. Com o mundo do trabalho cada vez mais 
dinâmico, exigindo do profissional que atua na Indústria cada vez mais competência, mas não a 
competência pura e simples como se tinha em mente até então. Com a robotização e automação 
de processos até antes braçais, o trabalhador tem se colocado em situações que exigem 
conhecimentos não só práticos e tão pouco somente científicos. Assim, apresenta-se aqui se o 
foco de nossa pesquisa (professores) atuam de forma a formar o perfil de profissional acima 
descrito, ou apenas reproduzem de forma automática um ensino burocrático. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: GLAUBER ANDRADE DE OLIVEIRA 
Orientador: SÍLVIA ALVES DOS SANTOS - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A PRÁXIS DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO 
MÉDIO 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ENSINO MÉDIO INTEGRADO, PRÁXIS, 
INDISSOCIABILIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
Resumo: Esta produção didático pedagógica está organizada na forma de caderno pedagógico e 
visa dar apoio a pesquisa que busca caracterizar quais elementos fazem parte da práxis do 
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professor da educação profissional nesta escola pública, identificando se o professor está ciente 
que deve contribuir para a formação desse profissional mais dinâmico ou apenas reproduz os 
conceitos oriundos de sua formação e de sua própria prática profissional na indústria, já que 
muitos professores tem a educação profissional como um trabalho adicional. Para isso, será 
necessário, conhecer a história da retomada da educação profissional e como ela se dá neste 
contexto da base microeletrônica da indústria, verificar como se dá a articulação dos conceitos de 
práxis pedagógica na educação profissional e propor contribuições sobre como se pode conseguir 
na educação profissional na escola pública foco da pesquisa uma prática pedagógica que esteja 
comprometida com a verdadeira emancipação dos trabalhadores. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: GLEYDE PEREIRA FREIRE 
Orientador: NILVA DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Planejamento de Ensino na Perspectiva Histórico-Crítica: uma intervenção pedagógica na 
disciplina de Prática de Formação no Curso de Formação de Docentes 
Tema: O Planejamento integrado nos Cursos da Educação Profissional e da Formação de 
Docentes. 
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica, Formação de Docentes, Planejamento de Ensino 
Resumo: O processo de ensino e aprendizagem envolve professor e educando. Nesse sentido, 
inúmeras reflexões devem ocorrer acerca do que se pretende alcançar exigindo, portanto, um 
planejamento de ensino. Elaborá-lo significa levar em consideração princípios (filosóficos, 
epistemológicos e didático-pedagógicos), uma vez que este nos remete à organização do trabalho 
educativo. Diante do exposto, questiona-se: O planejamento de ensino ao ser elaborado pelos 
futuros educadores tem como referência o projeto político-pedagógico e a proposta curricular da 
instituição escolar, na qual irão atuar? Em que bases teórico-metodológicas o planejamento se 
sustenta? A reflexão sobre essa problemática constituiu o foco da pesquisa. Tendo como objeto 
de investigação o planejamento de ensino e recorrendo à pesquisa-ação, este trabalho busca 
evidenciar que o exercício da prática pedagógica sustentado por uma teoria crítica, possibilita a 
construção do planejamento docente na perspectiva do desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem, também crítico. A produção apresenta a trajetória de intervenção pedagógica junto 
aos alunos da terceira série do Curso de Formação de Docentes na disciplina de Prática de 
Formação do Colégio Estadual Ary João Dresch, Ensino Fundamental, Médio, Normal e 
Profissional do município de Nova Londrina - Paraná. Na intervenção buscou-se: aprofundar as 
discussões quanto ao planejamento de ensino, bem como produzir e executar o Planejamento de 
Ensino na Perspectiva Histórico-Crítica. Autores como: Saviani (2008); SCALCON (2002); 
GASPARIN (2003) entre outros, fundamentaram os estudos, a pesquisa e a ação envolvendo o 
Planejamento de Ensino. Os resultados obtidos retratam a apreensão dos futuros educadores 
quanto à necessidade do planejamento para o exercício da prática educativa e a exigência de que 
este instrumento esteja articulado ao projeto político-pedagógico da instituição de ensino, ou seja, 
saíram do estágio de síncrese em que se encontravam no ponto de partida, passaram pelo 
processo de análise, caminhada desenvolvida e atingiram uma síntese. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: GLEYDE PEREIRA FREIRE 
Orientador: NILVA DE OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
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Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Planejamento de Ensino na Perspectiva Histórico-Crítica: uma intervenção pedagógica na 
disciplina de Prática de Formação no Curso de Formação de Docentes 
Tema: O Planejamento integrado nos Cursos da Educação Profissional e da Formação de 
Docentes. 
Palavras-chave: Planejamento, Pedagogia Histórico-Crítica, Formação de Docentes 
Resumo: O processo de ensino e aprendizagem envolve professor e educando. Nesse sentido, 
inúmeras reflexões devem ocorrer acerca do que se pretende alcançar. Esse processo exige 
inicialmente um planejamento. A prática pedagógica desenvolvida no Curso de Formação de 
Docentes evidencia que o planejamento elaborado pelos futuros educadores da instituição, na 
maioria das vezes, vem ocorrendo de forma mecânica visando atender um aspecto burocrático. 
Para tanto, este Caderno Pedagógico, contemplando uma proposta de intervenção pedagógica, 
busca discutir e aprofundar as discussões quanto ao planejamento de ensino, na perspectiva 
histórico-crítica. Tem a pesquisa-ação como encaminhamento metodológico, uma vez que, há 
uma ampla interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada. Como 
participantes na intervenção, os alunos da terceira série do Curso de Formação de Docentes na 
disciplina de Prática de Formação do Colégio Estadual Ary João Dresch - Ensino Fundamental, 
Médio, Normal e Profissional. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: HELENA VELOSO 
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: SEMINÁRIO INTEGRADOR COMO ESTRATÉGIA PARA A CONSTRUÇÃO DO 
PLANEJAMENTO INTEGRADO NO CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 
Tema: O Planejamento Integrado no Curso Técnico em Eletromecânica. 
Palavras-chave: educação profissional, planejamento Integrado, planejamento participativo, 
práticas integradas 
Resumo: O planejamento no contexto educacional é fundamental para a organização das ações 
pedagógicas e oportuniza diálogos entre os professores e equipe pedagógica, que fazem o 
levantamento de problemas e buscam novos caminhos objetivando uma aprendizagem 
significativa. Um desafio para os profissionais da educação geral e profissionalizante ao planejar é 
procurar fazê-lo de forma integrada. Embora no Centro Estadual de Educação Profissional 
(CEEP) Pedro Boaretto Neto - Cascavel - exista um crescimento satisfatório no que diz respeito 
ao planejamento integrado ao longo dos anos, pois são realizados diálogos entre os professores e 
dinâmicas para promover a integração entre os conteúdos na elaboração do planejamento, temos 
ainda como desafio proporcionar a participação dos alunos nas discussões e construção do 
planejamento das disciplinas e ações de cada curso. O presente artigo propõe a experiência da 
realização de um seminário integrador, onde alunos e professores através da leitura dos 
documentos e da legislação que respaldam o trabalho na escola possam refletir, avaliar e a 
elaborar propostas pedagógicas, visando a construção de um planejamento integrado para o 
Curso Técnico em Eletromecânica do CEEP, onde alunos e professores sejam protagonistas nas 
decisões e responsáveis para colocarem em prática o que o coletivo do curso deliberou. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: HELENA VELOSO 
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: SEMINÁRIO INTEGRADOR COMO ESTRATÉGIA PARA A CONSTRUÇÃO DO 
PLANEJAMENTO INTEGRADO NO CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 
Tema: O Planejamento Integrado no Curso Técnico em Eletromecânica. 
Palavras-chave: educação profissional, planejamento integrado, planejamento participativo, 
Resumo: É importante que o planejamento seja realizado tendo como objetivo a integração entre 
os conteúdos das disciplinas na sua distribuição em séries e no curso técnico como um todo, 
possibilitando uma visão horizontal e vertical da formação proposta, tendo como fundamento o 
trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia, além do conhecimento. Nosso desafio é através de 
um seminário integrador promover o planejamento integrado com a participação de professores, 
equipe pedagógica e alunos.

 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: HENRIQUETA STEIGENBERG POPULIM 
Orientador: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARCIA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Aplicação de uma Metodologia usando Tabelas e Gráficos com Dados da Área 
Administrativa 
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho 
Palavras-chave: metodologia, tecnologias, trabalho, técnico em administração, 
Resumo: Este artigo é uma contribuição metodológica para o uso de ferramentas tecnológicas: 
tabelas e gráficos a fim de facilitar a leitura de dados na área técnica administrativa e sugerir uma 
prática pedagógica para os docentes do curso técnico em administração. O objeto de estudo 
deste trabalho surgiu da percepção referente às dificuldades apresentadas pelos alunos do 2º 
período do Curso Técnico em Administração, de interpretação e uso dos recursos tabelas e 
gráficos para ler e representar situações da área técnica administrativa, com organização, rapidez 
e clareza. Mediante essas dificuldades, foi desenvolvida uma metodologia, por meio da 
elaboração de um tutorial que possibilita o uso dessas tecnologias, que é uma exigência no 
mundo contemporâneo em todas as áreas profissionais, a fim de otimizar procedimentos de 
trabalho. No desenvolvimento das atividades propostas para os estudantes que tiveram 
participação ativa nas três etapas desenvolvidas, ficou evidente, pela análise dos resultados, uma 
compreensão aprofundada dos recursos tabelas e gráficos, tornando a leitura de dados um 
conhecimento contextualizado, com resultados satisfatórios e que poderão ser aplicados no dia a 
dia do seu trabalho. Na apresentação dos resultados, os docentes relataram sobre a importância 
de se ter materiais que contribuam para a utilização dos diversos recursos tecnológicos para 
tornar a prática pedagógica mais atraente aos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: HENRIQUETA STEIGENBERG POPULIM 
Orientador: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARCIA - IES: UEL 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uso de Tabelas e Gráficos no Trabalho do Profissional Técnico em Administração 
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho 
Palavras-chave: metodologia, tecnologias, trabalho, 
Resumo: Esta produção didático pedagógica é uma atividade teórica e prática que integra às 
ações do Projeto de Intervenção Pedagógica a ser implementada na escola. Aborda o tema o uso 
de tabelas e gráficos no trabalho do profissional técnico em administração e tem como principal 
objetivo desenvolver uma metodologia de uso dos recursos tabelas e gráficos para representar 
situações da área técnica e também propor uma sugestão de metodologia para os professores 
usarem em suas aulas. Será aplicado um questionário aos alunos do 1º período com o intuito de 
verificar o uso e a compreensão desses recursos. Após a análise do questionário será elaborado 
um tutorial para usar no laboratório de informática com atividades envolvendo as disciplinas do 
curso de modo interdisciplinar, onde os professores acompanharão o desenvolvimento das 
mesmas. Após a aplicação esperamos conscientizar sobre os benefícios de usar tabelas e 
gráficos para representar dados para auxiliar na tomada de decisões da área técnica 
administrativa, bem como propor aos professores uma sugestão de metodologia a ser aplicada 
com alguns conteúdos em suas aulas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ILTON WAGNER ALVES 
Orientador: LUÍZ EDUARDO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RECICLAGEM DE ÓLEO DE COZINHA NA TRANSFORMAÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO E 
EM PEDRA 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Descarte de óleo, Reciclagem, Sustentabilidade Econômica, 
Resumo: O presente estudo destacou a importância da reciclagem de óleo de cozinha na 
fabricação de sabão líquido e em pedra, abrindo espaço para que alunos do Ensino Médio do 
Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa, localizado na cidade de 
Santa Mariana/PR pudessem entender as questões ambientais, a sustentabilidade e a viabilidade 
econômica advindos da produção de sabão. Encontrar alternativas para o controle do volume de 
dejetos de óleo que são lançados ao solo de maneira desordenada, cujas consequências têm sido 
a morte dos seres vivos que dependem da saúde do Planeta para sobreviverem é essencial. 
Pensando nisso, este estudo lançou a seguinte indagação: como desenvolver técnicas 
operacionais de transformação de matéria prima em produtos consumíveis, a partir de princípios 
da sustentabilidade e viabilidade econômica? O objetivo geral foi conhecer as técnicas de 
processamento dos resíduos de óleo de cozinha para beneficiamento e produção de sabão 
líquido e em pedra. A metodologia desta pesquisa foi bibliográfica, do tipo exploratório e com 
abordagem qualitativa, para apoio de estudo de caso. A pesquisa envolveu alunos da escola em 
questão. O instrumento utilizado foi um roteiro de entrevistas semiestruturadas versando sobre a 
importância da reciclagem de óleo de cozinha utilizado e descartado, para a fabricação de sabão. 
Reciclar óleo de fritura é uma ação que resolve problemas, como, por exemplo, a contaminação 
do meio ambiente. Além disso, segue uma tendência crescente evidenciada através de algumas 
iniciativas que comprovam o potencial econômico-sustentável que é a reutilização de resíduos de 
óleo. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ILTON WAGNER ALVES 
Orientador: LUÍZ EDUARDO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: RECICLAGEM DE ÓLEO DE COZINHA E SUSTENTABILIDADE: TRANSFORMAÇÃO DE 
SABÃO LÍQUIDO E EM PEDRA 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Descarte de óleo, educação, sustentabilidade econômica, qualidade de vida, 
meio ambiente, 
Resumo: O presente projeto é voltado para as questões ambientais e de sustentabilidade 
econômica. O propósito é encontrar alternativas para o controle do volume de dejetos que são 
lançados ao solo de maneira desordenada, cujas consequências têm sido a morte dos seres vivos 
que dependem da saúde do Planeta para sobreviverem, é que encontramos neste estudo a 
oportunidade de desenvolver projeto ambiental e de sustentabilidade, que venha colaborar para 
se encontrar meios alternativos que fortaleçam o meio ambiente, implicando na qualidade de vida 
por meio de processo de sustentabilidade ambiental. No Centro Estadual de Educação 
Profissional Agrícola  Fernando Costa , onde faremos a intervenção deste projeto de estudos, são 
desenvolvidos conteúdos de educação ambiental, previstos na Proposta Pedagógica Curricular, 
de maneira interdisciplinar, conforme a Lei nº 9795 de 27 de abril de 1999, Lei de Educação 
Ambiental. 

 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ILVO DANILO HENNIG 
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROCESSO PEDAGÓGICO ENVOLVENDO A OLERICULTURA: ARTICULAÇÃO ENTRE 
A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O ENSINO FUNDAMENTAL - A HORTA ESCOLAR EM FOCO 
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO. 
Palavras-chave: OLERICULTURA, EDUCAÇÃO, HORTA ESCOLAR 
Resumo: O tema escolhido é olericultura, uma atividade econômica é altamente intensiva em 
seus mais variados aspectos e sua importância na manutenção da segurança alimentar, 
desenvolvendo na temática de caráter pedagógico, contribuindo para educação ambiental. Foi 
desenvolvido por meio de projeto interdisciplinar e aplicado em uma escola municipal, pelos 
alunos da 1ª série do Centro Estadual Profissional Agrícola Manoel Ribas, participaram dezessete 
jovens, que repassaram para as crianças da Escola Municipal Augusto Veyand como construir, 
cultivar e cuidar de uma horta, aplicando a horta escolar. Os alunos participantes do projeto 
sentiram-se motivados a continuar com o projeto e de construir suas próprias hortas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ILVO DANILO HENNIG 
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: PROCESSO PEDAGÓGICO ENVOLVENDO A OLERICULTURA E A CONSTRUÇÃO DA 
FORMAÇÃO TECNOLÓGICA EM RECURSOS NATURAIS PARA A FORMAÇÃO INTELECTUAL 
DO ALUNO 
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 
Palavras-chave: Olericultura, Relação entre Educação Profissional de Nível Médio e Ensino 
Fundamental , Educação Ambiental, 
Resumo: Defende-se que no Curso Técnico em Agropecuária Integrado, se deva dar mais 
importância aos conteúdos relacionados à Olericultura, por tratar-se de uma atividade agro 
econômica intensiva e dada sua importância na manutenção da segurança alimentar, bem como 
na sustentabilidade da agricultura familiar. A temática é relevante também para o 
desenvolvimento de atividades de caráter pedagógico, nos conteúdos de educação ambiental. 
Assim propomos essa unidade didática com o objetivo de oportunizar aos alunos da 1ª série do 
Curso de Técnico em Agropecuária, conhecer com maior profundidade e ter melhores condições 
de transmitir os conhecimentos pertinentes à olericultura à comunidade, em especial a estudantes 
dos anos iniciais do ensino fundamental de escolas nas quais haja atividades vinculadas à horta 
escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: IMBELINA LOPES TEIXEIRA 
Orientador: Paulino José Orso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A AVALIAÇÃO É UM PROCESSO NA CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM? 
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidades. 
Palavras-chave: Educação profissional, Professor, Aluno, Avaliação da aprendizagem, 
Resumo: Este artigo é o resultado final, vinculado à linha de pesquisa do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), e tem como objetivo uma reflexão no que tange à 
importância da avaliação da aprendizagem pautada na Pedagogia Histórico Crítica, porque 
apesar de amplamente discutida no ambiente escolar, construir hoje uma prática avaliativa que 
impulsione a construção de uma aprendizagem verdadeiramente significativa, infelizmente, não é 
o que se observa na maioria das escolas. A relevância deste trabalho buscou como estratégia de 
ação alguns encontros aos sábados, oportunizando aos docentes da Educação Profissional e do 
Ensino Médio, do Colégio Estadual Mendes Gonçalves, refletir sobre sua práxis pedagógica, 
assumindo assim, um compromisso numa perspectiva construtiva disposta a enfrentar os desafios 
com boa pedagogia, permanentemente. A escolha do tema se deve ao observar no cotidiano 
escolar a angústia de muitos professores quanto ao ato de avaliar. O trabalho obteve um 
resultado positivo, despertando nos professores o interesse em continuar, no segundo semestre, 
um grupo de estudo que possibilitasse conhecer melhor os pressupostos e fundamentos da 
Pedagogia Histórico Crítica. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: IMBELINA LOPES TEIXEIRA 
Orientador: Paulino José Orso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 

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


 
Título: Avaliação, um processo na construção da aprendizagem? 
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidades. 
Palavras-chave: Avaliação, Aprendizagem, Professores, Alunos 
Resumo: A Educação Profissional em nosso país vem, ao longo dos anos, tentando superar 
políticas nacionais que não favoreciam a formação humana dos trabalhadores. A partir de 2003, 
juntamente com a SEED, é estabelecida a retomada da Educação Profissional no Estado do 
Paraná, mas, também passou a assumir a concepção de ensino e currículo em que o trabalho, a 
cultura, a ciência e a tecnologia constituem fundamentos sobre os quais os conhecimentos 
escolares devem ser assegurados, na perspectiva da escola unitária e de uma educação 
politécnica de acordo com as (Diretrizes da Educação Profissional, 2006). Analisando a nova 
proposta, está claro que o objetivo da Educação Profissional é formar profissionais que atendam 
as demandas do mundo do trabalho, porém de posse do conhecimento científico com capacidade 
intelectual para a resolução dos seus problemas. Na perspectiva, de uma formação para o mundo 
do trabalho, a avaliação da aprendizagem em sala de aula será de fundamental importância no 
processo de construção do conhecimento científico, visto que o ato de avaliar só alcança seu 
objetivo quando aplicado de forma intencional, possibilitando a intervenção a partir dos resultados 
obtidos, buscando uma reflexão da práxis docente. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: IVONE LINARES SANCHES CARNELOSSI 
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Avaliação numa Perspectiva Histórico Crítica 
Tema: A Avaliação e Aprendizagem 
Palavras-chave: pedagogia histórico crítica, aprendizagem, avaliação da aprendizagem escolar 
Resumo: A avaliação da aprendizagem é um assunto extremamente discutido tanto na educação 
básica quanto na academia, mas ainda muito longe de se esgotar. Avaliar na escola implica em 
conhecimento do processo pedagógico construído por alunos e professores desencadeado pela 
coleta de dados sobre o ensino e a aprendizagem. Neste sentido, o intuito deste artigo é 
apresentar uma síntese do trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional 
instituído e gerenciado pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná. O trabalho em si teve 
como objetivo refletir e aprofundar conhecimentos teóricos e práticos relacionados à pedagogia 
histórico-crítica. Para tanto, adotou-se uma pesquisa participante que se iniciou com um trabalho 
de investigação bibliográfica nas obras de Saviani (2003 e 2012) Libâneo (1990), Luckesi (1994 e 
2005), Gasparin (2003) dentre outros; depois prosseguiu com uma intervenção na escola de 
origem do Professor PDE, por meio de estudos coletivos e presenciais e com um grupo de 
estudos realizado online (Grupo de Estudo em Rede - GTR) com professores da rede estadual 
que aderiram espontaneamente. O trabalho executado em dois anos possibilitou concluir que os 
docentes ainda possuem muitas dificuldades de caráter didático pedagógico não só rem relação à 
avaliação, mas em relação à Pedagogia Histórico-crítica como um todo. A síntese em questão foi 
organizada em três partes: uma inicial em que se apresenta a fundamentação teórica norteadora 
do trabalho, uma segunda em que se apresenta a análise de dados do GTR e uma terceira em 
que se apresenta uma análise de dados da implementação na escola. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: IVONE LINARES SANCHES CARNELOSSI 
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliação da aprendizagem na perspectiva da Pedagogia Histórico Crítica 
Tema: A Avaliação e a Aprendizagem 
Palavras-chave: Educação, Pedagogia Histórico Crítica, Avaliação da Aprendizagem Escolar 
Resumo: A avaliação da aprendizagem é um assunto extremamente discutido tanto na educação 
básica quanto na academia, mas ainda está muito longe de se esgotar. Avaliar na escola implica 
em conhecimento do processo pedagógico construído por alunos e professores desencadeado 
pela coleta de dados sobre o ensino e a aprendizagem. Neste sentido, o objetivo deste projeto é 
refletir e aprofundar conhecimentos teóricos e práticos relacionados à pedagogia histórico crítica 
no sentido de buscar subsídios para sustentar uma prática avaliativa dentro desta perspectiva. 
Para tanto, adotou-se como metodologia uma pesquisa bibliográfica nas obras de Saviani (2003 e 
2012), Libâneo (1990), Luckesi (1994 e 2005) e Gasparin (2003). O texto ora apresentado foi 
organizado em... partes, sendo que a primeira abordou-se a função social da escola, a segunda o 
Papel do Professor dentro de uma perspectiva crítica à contribuição da Pedagogia Histórico 
Crítica e por fim discutimos a avaliação da aprendizagem 13 escolar numa abordagem histórico 
crítica. Como resultado pode-se afirmar que se faz necessária à organização de práticas 
educativas no processo ensino aprendizagem voltadas para a pedagogia histórico crítica, 
valorizando o conhecimento social inicial do aluno, bem como a centralidade dos conteúdos na 
formação humana. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: JACKELINE JANEIRO ARAÚJO 
Orientador: Rose Meire Costa Brancalhão - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ASPECTOS DA SAÚDE DO ADOLESCENTE 
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidades 
Palavras-chave: adolescente, atenção primária à saúde, enfermagem, formação 
Resumo: O estudo centra-se na saúde do adolescente e foi desenvolvido com alunos do curso 
técnico em enfermagem do Centro Estadual de Educação Profissional-CEEP. Considerando as 
dificuldades em trabalhar o tema, devido especialmente as transformações anatômicas, 
fisiológicas, psicológicas e sociais pelas quais passam os adolescentes, é necessário que o 
profissional de saúde tenha uma formação adequada, assistindo os adolescentes na integralidade 
e particularidade e não apenas em demandas pontuais. O estudo objetivou verificar os 
conhecimentos dos alunos do curso técnico em enfermagem e sensibilizá-los para importância 
das ações de atenção à saúde do adolescente. Assim foram aplicados questionários(pré e pós-
testes)para análise do conhecimento relativo à temática, tendo como ação norteadora à aplicação 
da caderneta de saúde do adolescente do Ministério da Saúde. A caderneta foi utilizada nas UBS 
onde são realizados os estágios de saúde coletiva. Os encaminhamentos metodológicos foram 
fundamentados pela revisão de literatura e pesquisa descritiva e exploratória. Como resultados 
observamos que no pré-teste a maioria dos alunos expressaram conhecimento parcial sobre a 
saúde do adolescente, após ás aulas a maioria se apropriou dos conhecimentos de forma integral 
e, assim, acredita-se que o objetivo de sensibilizar os alunos para a saúde do adolescente foi 
atingido.
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: JACKELINE JANEIRO ARAÚJO 
Orientador: Rose Meire Costa Brancalhão - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ASPECTOS DA SAÚDE DO ADOLESCENTE 
Tema: A avaliação como compromisso com a aprendizagem de todos: desafios, conflitos e 
possibilidades 
Palavras-chave: adolescente, atenção primária à saúde, enfermagem, formação 
Resumo: A pesquisa sobre saúde do adolescente será desenvolvida com alunos do curso técnico 
em enfermagem do CEEP de Cascavel/PR. Considerando as dificuldades em se trabalhar com o 
tema, devido especialmente as transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais 
pelas quais passam os adolescentes, é necessário que o profissional de saúde tenha uma 
formação adequada, assistindo os adolescentes na integralidade e particularidade e não apenas 
nas demandas pontuais. Com isso, o estudo objetiva sensibilizar alunos para importância das 
ações de atenção à saúde de adolescentes, visando à promoção de saúde, à prevenção de 
agravos e à redução da morbimortalidade, tendo como ação norteadora à aplicação da caderneta 
de saúde do adolescente, produzida pelo Ministério da Saúde, a qual será utilizada tanto em aulas 
teóricas quanto nos estágios de saúde coletiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: JEANE APARECIDA ALVES DE SOUZA 
Orientador: Jayme Augusto Peres - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DESAFIOS NA INTEGRAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
DO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE DO COLÉGIO FRANCISCO CARNEIRO MARTINS 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politécnica na Educação Profissional e 
Formação de docentes - Normal em nível médio. 
Palavras-chave: Ensino Médio Integrado, Teoria e Prática, Bacia Hidrográfica, Gestão de Bacia 
Hidrográfica 
Resumo: O Ensino Médio Integrado a Educação Profissional tem o objetivo a formação humana 
na sua totalidade, pois esta modalidade de educação visa tornar esses indivíduos agentes 
transformadores da sociedade através da educação para o trabalho, mas são inúmeros os 
obstáculos encontrados para que a formação do aluno da educação profissional se efetive como 
formação integrada, pois a escola mostra-se dual no decorrer da sua história e com isso a 
formação do aluno torna-se fragmentada. No Ensino Médio Integrado, a fragmentação do 
conhecimento deveria ser algo do passado, no entanto observamos que ela está presente no dia 
a dia, na falta de diálogo entre as áreas do conhecimento e na dualidade existente entre a teoria e 
a prática. A partir das dificuldades na integração entre as disciplinas de conhecimentos 
específicos, gerais e a presente dualidade entre a teoria e prática é que propomos um trabalho, 
que teve a pesquisa ação e suas várias abordagens metodológicas, transpor alguns desses 
obstáculos. Esta metodologia no processo de ensino e aprendizagem possibilita que o aluno 
construa conhecimento a partir da realidade do entorno do seu convívio social e torna o ensino 
humanizado. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: JEANE APARECIDA ALVES DE SOUZA 
Orientador: Jayme Augusto Peres - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Desafios na Integração Teoria e Prática na Formação Profissional do Técnico em Meio 
Ambiente 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politécnica na Educação Profissional e 
Formação de docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Ensino médio integrado, teoria e prática, Metodologia, bacias hidrográficas, 
gestão de bacias, 
Resumo: A escola tem papel importante na formação do aluno da Educação Profissional, tanto 
técnica quanto geral buscando formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, pautados 
em valores éticos, sociais, culturais e ambientais. Para isso, o trabalho de formação deste 
profissional depende do enfoque dado nas disciplinas técnicas e nas disciplinas da Base Nacional 
Comum que de acordo com Ramos (2012, p. 121), no currículo integrado nenhum conhecimento 
é só geral, posto objetivos de produção, nem somente específico, pois nenhum conceito é 
apropriado produtivamente pode ser formulado ou compreendido desarticuladamente da ciência 
básica. A partir desta perspectiva, este material didático propõe metodologias de trabalho 
objetivando superar a dicotomia existente entre teoria e prática na formação do Técnico em Meio 
Ambiente. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: JOSANE DO ROCÍO RIBEIRO 
Orientador: Vera Lúcia Martiniak - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A FORMAÇÃO DE DOCENTES EM NÍVEL MÉDIO: RUPTURAS E CONTINUIDADES 
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO. 
Palavras-chave: formação docente em nível médio, motivação, valorização, profissionalização, 
Resumo: A formação de professores em nível médio no Município de Castro é realizada no Curso 
de Formação de Docentes no C. E. Major Vespasiano C. de Mello e grande parte dos jovens 
depois de formados trabalham em instituições públicas que ofertam Educação Infantil e anos 
iniciais. Acredita-se na formação de docentes em nível médio, como uma possibilidade de 
inserção no mundo do trabalho. Assim, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, com 
jovens formados na instituição e que optaram pela profissão de docente questionando a 
importância e contribuições do Curso. Notou-se que foi relevante para a escola no papel de 
formadora, obter essas informações para que pudesse não apenas repensar a práxis como 
também, propor melhorias na qualidade do ensino ofertado atendendo as necessidades da 
realidade atual. O trabalho destinou-se a alunos da 1ª série do Curso, onde se detecta uma maior 
evasão, com atividades voltadas para o conhecimento da Proposta Pedagógica do Curso e as 
Propostas Curriculares das Disciplinas Específicas, as possibilidades que o mundo do trabalho 
oferece principalmente no município, e de como estão hoje os jovens que se formaram no Curso e 
que atuam como docentes na Rede Pública. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: JOSANE DO ROCÍO RIBEIRO 
Orientador: Vera Lúcia Martiniak - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A formação docente e continuidade na carreira profissional: desafios e possibilidades 
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO. 
Palavras-chave: Formação, docência, motivação, mundo do trabalho, 
Resumo: O objetivo deste material é servir de subsídio para os professores da 1ª série do Curso 
de Formação de Docentes para que possam trabalhar com os alunos na disciplina de Prática de 
Formação. As unidades apresentam a Proposta Pedagógica, a Matriz Curricular e estabelecem 
uma aproximação com a profissão docente e a realidade vivenciada no mundo do trabalho por 
jovens docentes que acreditam na profissão. Com esse trabalho a ser desenvolvido pela escola 
formadora pretendemos incentivar os alunos a permanecer no Curso e dar continuidade nos 
estudos buscando sua profissionalização. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: JOSEMARI APARECIDA SOARES 
Orientador: Márcio Luíz Bernardim - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: promovendo a formação integrada e agregando valor 
à matriz curricular do curso técnico em administração 
Tema: O planejamento integrado nos cursos de educação profissional e formação de docentes 
Palavras-chave: Integração, Práticas Pedagógicas, Ferramentas da Administração, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo a demonstração dos resultados do projeto de elaboração 
do planejamento estratégico do curso técnico em administração, realizado no âmbito do Programa 
PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), visando melhorar as condições de oferta da 
educação profissional técnica de nível médio na perspectiva da formação integrada. Foi escolhido 
como estabelecimento para a realização da pesquisa o Colégio Estadual Francisco Carneiro 
Martins, em Guarapuava. Para o alcance deste propósito tornou-se necessário identificar as 
principais dificuldades e os desafios da educação profissional, dados obtidos com a aplicação da 
pesquisa com professores, alunos, coordenadores, pedagogos e egressos do curso, tornando 
possível um trabalho de construção coletiva. Foram feitos registros das práticas pedagógicas e de 
alternativas que podem levar ao alcance de melhores resultados no ensino médio integrado 
(caderno de sugestões de atividades com conteúdos e métodos). Ocorreram discussões com 
docentes da base nacional comum e da formação específica, a partir da matriz curricular e de 
documentos norteadores da educação profissional. As atividades coletivas planejadas tinham 
como objetivo a busca da integração e valorização de todas as disciplinas do curso, tanto nas 
oficinas realizadas com os profissionais da escola na implantação do projeto, como nos diálogos 
estabelecidos com os professores da área técnica da rede pública de educação do Grupo de 
Trabalho em Rede, GTR. Muitos esforços foram despendidos na elaboração de subsídios para a 
formação pedagógica pertinente à educação integrada, encaminhando propostas em construção 
para apreciação e complementação dos profissionais da educação que assumirem aulas no curso 
em 2018. 

 

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


Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: JOSEMARI APARECIDA SOARES 
Orientador: Márcio Luíz Bernardim - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: promovendo a formação integrada e agregando valor 
à nova matriz curricular do curso técnico em administração 
Tema: O planejamento integrado nos cursos de educação profissional e formação de docentes 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Formação integrada, conteúdo, método, 
Resumo: O projeto visa realizar um estudo sobre as possibilidades de desenvolver no coletivo o 
planejamento estratégico do curso técnico em administração do ensino médio integrado. A 
implantação da nova matriz curricular dos cursos técnicos no ano de 2017 parece ser o momento 
certo para propor ações estratégicas na finalidade de criar melhores condições do trabalho 
pedagógico para o alcance da formação integrada. Uma formação ampla que prepara o aluno 
tanto para o mundo do trabalho como para a vida. O planejamento estratégico é um conteúdo do 
próprio curso de administração e pode ser uma ferramenta importante para contribuir com o 
trabalho de professores, coordenadores e pedagogos no desenvolvimento de suas atividades, 
levando a percepção de melhores condições de trabalho, valorização do curso e satisfação da 
comunidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: KLAYRE ELAINE LINDEN BALDISSERA 
Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO: QUESTÕES PERTINENTES A 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA 
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho 
Palavras-chave: Curso Técnico em Administração Integrado, Empreendedorismo, Habilidades 
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola é uma das atividades vinculadas a 
linha de estudo Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho, do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE/PR, turma 2016-2017. Este artigo, portanto, o relato de 
experiência das atividades desenvolvidas a partir do Projeto de Intervenção Pedagógica na 
Escola/Unidade Didática, particularmente com o tema Empreendedorismo. As atividades da 
Unidade Didática foram trabalhadas no primeiro semestre do ano de 2017 na disciplina de 
Comportamento Organizacional, com os alunos do 1º ano do Curso Técnico em Administração - 
Integrado, e na disciplina de Elaboração e Análise de Projetos, com os alunos do 4ª ano do Curso 
Técnico em Administração - Integrado, do Colégio Estadual Doze de Novembro - Ensino Médio e 
Profissional, de Realeza - PR. O trabalho realizado sobre o tema Empreendedorismo, nas 
referidas turmas, contribuiu para refletir sobre a necessidade de desenvolver as habilidades 
humanas e profissionais. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: KLAYRE ELAINE LINDEN BALDISSERA 
Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO: QUESTÕES PERTINENTES A 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E HUMANA 
Tema: Currículo e Formação para o Mundo do Trabalho 
Palavras-chave: Política Educacional, Curso Técnico em Administração Integrado, 
Empreendedorismo, 
Resumo: Esta Unidade Didática responde aos objetivos previstos no Projeto de Intervenção 
Pedagógica, cuja questão norteadora é: Qual a contribuição do tema Empreendedorismo para o 
processo de Formação Profissional e Humana do estudante do Curso Técnico em Administração 
Integrado do Colégio Estadual Doze de Novembro, Ensino Médio e Profissional de Realeza - PR? 
Espera-se por meio da realização das atividades teórico-metodológicas, trabalhar a importância 
do tema Empreendedorismo diante dos desafios/mudanças da vida moderna; e potencializar as 
habilidades humanas e profissionais voltadas para a inovação, a criatividade e o sucesso do 
estudante do referido Curso. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: LARIDANI PASSARIN 
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A AFETIVIDADE E SUA INFLUENCIA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia, perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - normal em nível médio. 
Palavras-chave: Afetividade, trabalho docente, aprendizagem 
Resumo: O presente artigo surgiu a partir de inquietação sobre a afetividade, ao afirmarmos que 
o mundo se encontra em crise, e, que se pode apresentar na escola e no trabalho docente, uma 
conduta profissional como exemplo para os alunos, surge o questionamento: Como desenvolver a 
afetividade para que haja influência na aprendizagem dos alunos? Assim, apresentamos como 
objetivo principal disponibilizar aos alunos da 2º série do curso de Formação de Docentes 
orientações sobre a influência da afetividade na relação professor-aluno, colaborando com a 
aprendizagem em sala de aula, aprofundando e revisando conhecimentos conforme autores 
reconhecidos na temática. A metodologia aplicada foi pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação 
implementada no Colégio Estadual Padre Sigismundo, de Quedas do Iguaçu - PR, durante o 
primeiro semestre de 2017. Foi aplicado questionário aberto aos alunos da turma, com 
orientações sobre a importância do estudo; realização de atividades individuais e em grupo, 
como: produção de pastas com textos sobre o tema, leituras, apresentações, encenações, 
confecção de painéis e cartazes, dinâmicas; e acompanhamento dos alunos envolvidos no 
projeto, utilizando recursos midiáticos como: livros, trechos de filmes, reportagens que abordam a 
temática no cotidiano escolar. O resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná, apontam para a influência da afetividade, sabendo que quanto mais 
instrumentalizados os futuros professores estiverem, melhor será o seu saber teórico sobre o 
assunto. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: LARIDANI PASSARIN 
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Afetividade e sua Influência na Aprendizagem 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia, perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - normal em nível médio. 
Palavras-chave: Afetividade, trabalho docente, aprendizagem 
Resumo: Atualmente fazemos parte de um mundo que se encontra em crise, essa crise pode se 
apresentar na escola e no trabalho docente, pois a conduta profissional é exemplo para os aluno. 
Para tal a área de inserção da pesquisa em Educação e como campo de estudo a afetividade e 
sua influência na aprendizagem, ou seja, o ensino e a educação de futuros professores tendo 
como foco as bases de conhecimento destes e uma perspectiva teórica numa reflexão sobre ação 
no contexto do curso de Formação de Docentes com os alunos do segundo ano do Colégio 
Estadual de Quedas do Iguaçu sujeitos e participantes com necessidade de desenvolver 
conhecimento teórico sobre o assunto. A metodologia a realizar-se-á com atividades individuais e 
em grupo, como: pesquisa bibliográfica, elaboração de pastas com textos sobre a importância do 
afeto no cotidiano escolar, leituras, apresentações, encenações, confecção de painéis e cartazes 
sobre o tema em questão. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: LUCIANA PIMENTA DE SILLOS 
Orientador: Cláudia Madruga Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Interdisciplinaridade entre a física e a eletricidade 
Tema: formação profissional 
Palavras-chave: interdisciplinaridade, física, eletricidade 
Resumo: O termo interdisciplinaridade elucidado por Fazenda (2011) e sua aplicação é por aqui 
problematizado para falar de certa integração entre duas áreas do currículo do Ensino Básico 
Técnico Integrado, são elas a disciplina de elétrica e de física. Trata-se de um trabalho com as 
disciplinas que compõem a grade do primeiro ano do Curso de Eletrônica do Centro Estadual de 
Educação Profissional de Curitiba. Para tanto realizei uma pesquisa qualitativa (Denzin e Lincoln, 
2006) que visou intervir tornando-se um material didático, que teve por objetivo criar as condições 
de interdisciplinar as atividades teóricas e práticas desenvolvidas nas disciplinas de física e a de 
eletricidade, tendo como alvo estudantes do curso citado. Relata-se os passos dessa experiência 
em sala de aula que teve base uma proposta de integração entre as disciplinas não limitada à 
matriz curricular, também, investiu nos requisitos básicos de física que são necessários para 
melhor aproveitamento das disciplinas técnicas. Pode-se concluir que essa integração é 
importante e possível; que há muito a se fazer para que o processo interdisciplinar realmente seja 
implementado no sentido de contribuir para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem 
do curso técnico. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: LUCIANA PIMENTA DE SILLOS 
Orientador: Cláudia Madruga Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Interdisciplinaridade entre a disciplina de física e a de eletricidade 
Tema: Interdisciplinaridade 
Palavras-chave: interdisciplinaridade, física , eletricidade 
Resumo: A presente produção didático pedagógica trata de uma apostila composta de 4 
unidades onde as duas disciplinas física e eletricidade trabalham de forma interdisciplinar. A 
primeira unidade trata dos processos de eletrização, os princípios de campo elétrico e a sua 
interligação com o conceito de corrente elétrica, tensão elétrica. A segunda unidade faz com que 
o aluno entenda o que é potência elétrica e qual a utilização deste conceito no seu dia a dia, 
entendendo qual a quantidade de energia os equipamentos podem consumir. Também neste 
material didático ele aprenderá conceitos de eletricidade e formas de interligar os circuitos 
elétricos. A ideia e fazer com que o aluno apos ter contato com conceitos teóricos trabalhe em 
atividade de laboratório a aplicação deste conhecimento de forma prática. Somente assim este 
aluno conseguirá visualizar a aplicação de conceitos físicos e poderá desenvolver uma visão mais 
ampla do conhecimento aplicando-o na sua profissão e no seu dia a dia fazendo com que tenha 
uma formação completa. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: LUCIANO HYPOLITO DE AMORIM 
Orientador: Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CAPACITAÇÃO NA CIÊNCIA DA APICULTURA GERANDO EMPREENDEDORES 
APÍCOLAS 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal e Nível Médio 
Palavras-chave: Educação profissional, apicultura, abelhas 
Resumo: O presente trabalho foi realizado na área do CEEPA Mohamad Ali Hanze, situado na 
rodovia BR 369, km 14, bairro Iapar localizado no município de Cambará/PR. O objetivo proposto 
por este trabalho foi o de promover aos nossos alunos do curso técnico em agropecuária uma 
capacitação em apicultura, ciência que visa à criação de abelhas Apis mellifera com a finalidade 
comercial, gerando assim uma nova mentalidade empreendedora, a fim de que os alunos possam 
ser os próprios autores de suas histórias, podendo assim transformarem suas vidas, e 
promovendo uma vida mais digna no meio rural.. Através de palestras, aulas práticas, estágios 
supervisionados os alunos puderam ter maior contato com esta ciência, gerando assim um 
espírito investigativo, e desejo a ingressarem na atividade apícola. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: LUCIANO HYPOLITO DE AMORIM 
Orientador: Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira - IES: Universidade Estadual do Norte do 
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Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A apicultura sustentável como forma de inserção social para as pequenas e médias 
propriedades rurais 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: Perspectivas de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal e Ensino médio 
Palavras-chave: Apicultura, Abelhas, Ensino Profissional, Êxodo Rural, Ensino Médio 
Resumo: Este presente trabalho tem como finalidade promover a capacitação de alunos à 
criação sustentável de abelhas com ferrão Apis mellifera com finalidade econômica minimizando 
assim os efeitos êxodo rural e fixando os jovens em suas propriedades rurais. O projeto será 
aplicado aos alunos do 1º ano do ensino integrado do curso técnico em agropecuária do Centro 
Estadual de Educação Profissional Mohamad Ali Hamzé, situado no município de Cambará, pois 
neste período a matéria apicultura está inserida dentro da disciplina Produção Animal I. Este 
projeto foi fundamentado sobre a LDB 9394/96, resolução 6/2012, que definem os pilares da 
organização curricular do ensino profissional: a relação entre a formação no ensino médio e a 
preparação para o exercício das profissões técnicas visando à formação integral do estudante. 
Visa-se com a implementação deste projeto formar um cidadão responsável, e um profissional 
competente, possibilitando assim que o jovem depois de formado como técnico em agropecuária 
possa levar a técnica de apicultura para as suas propriedades, minimizando assim o efeito do 
êxodo rural, e inserindo estes jovens à sociedade visando assim o tripé, cultura, economia e 
tecnologia. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: LUÍZ CARLOS SCHMIDT 
Orientador: Cristian Carla A. Volski Cassi - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AVALIAÇÃO: Ferramenta para articular conhecimentos da prática social e conhecimentos 
científicos 
Tema: Educação profissional e formação de docentes 
Palavras-chave: Avaliação, Processo, Educação, Metodologia 
Resumo: Este artigo aborda a avaliação e a influência que métodos didático/pedagógicos podem 
contribuir na formação profissional dos alunos do curso Técnico em Enfermagem do Colégio 
Estadual São Pedro Apóstolo - EFMP. Nesse sentido, torna-se necessário articular os 
conhecimentos acadêmicos construídos ao longo da história da humanidade com as técnicas 
necessárias à aplicabilidade desses saberes. Nessa perspectiva acredita-se que a avaliação da 
aprendizagem torna-se um instrumento de leitura das possibilidades e dificuldades presenciadas 
durante o processo ensino aprendizagem, bem como um instrumento apto para identificar meios 
facilitadores que possam contribuir a efetiva aprendizagem dos estudantes, inter-relacionando 
aspectos teóricos com a prática. Acredita-se, também, que a avaliação poderá auxiliar na 
investigação de aspectos qualitativos da apreensão dos conteúdos, bem como do 
desenvolvimento psico/motor dos estudantes. Dessa forma, compreende-se que a avaliação pode 
ser mais um instrumento de ensino/aprendizagem ao professor contribuindo na formação 
acadêmica do estudante do curso Técnico em Enfermagem e em sua formação e, 
consequentemente, auxiliando na qualificação profissional. 
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Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: LUIZ CARLOS SCHMIDT 
Orientador: Cristian Carla A. Volski Cassi - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AVALIAÇÃO: Ferramenta para articular conhecimentos da prática social e conhecimentos 
científicos 
Tema: Educação profissional e formação de docentes 
Palavras-chave: Avaliação, Processo, Educação, 
Resumo: Esta unidade didática aborda a avaliação e a influência que métodos 
didático/pedagógicos podem contribuir na formação profissional dos alunos do curso Técnico de 
Enfermagem do Colégio Estadual São Pedro Apóstolo - EFMP. Nesse sentido, torna-se 
necessário articular os conhecimentos acadêmicos construídos ao longo da história da 
humanidade com as técnicas necessárias à aplicabilidade desses saberes. Nessa perspectiva 
acredita-se que a avaliação da aprendizagem torna-se um instrumento de leitura das 
possibilidades e dificuldades presenciadas durante o processo ensino aprendizagem, bem como 
um instrumento apto para identificar meios facilitadores que possam contribuir a efetiva 
aprendizagem dos estudantes, inter-relacionando aspectos teóricos com a prática. Acredita-se, 
também, que a avaliação poderá auxiliar na investigação de aspectos qualitativos da apreensão 
dos conteúdos, bem como do desenvolvimento psico/motor dos estudantes. Dessa forma, 
compreende-se que a avaliação pode ser mais um instrumento de ensino/aprendizagem ao 
professor contribuindo na formação acadêmica do estudante do curso Técnico de Enfermagem e 
em sua formação e, consequentemente, auxiliando na qualificação profissional. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: MARCOS CÉSAR ROVANI 
Orientador: Clésio Acilino Antônio - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MUDANÇAS SOCIAIS, ESTRUTURAIS E ECONÔMICAS DO SUDOESTE DO PARANÁ 
A PARTIR DA INFLUÊNCIA DA CULTURA DO FEIJÃO 
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 
Palavras-chave: Sudoeste do Paraná, Cultura de Feijão, Colonização, Agricultura Familiar, 
Resumo: O artigo apresenta o processo da produção didático pedagógica, como parte do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE, 2016), desenvolvida no Centro Estadual de 
Educação Profissional do Sudoeste do Paraná, Francisco Beltrão com os alunos da 1ª série do 
Curso Técnico em Agropecuária. O referido projeto constituiu um estudo da história e aspectos 
econômicos e sociais da cultura do feijão no Sudoeste do Paraná desde a colonização à 
atualidade, enfocando sua transformação e evolução e a fatores de redução da produtividade. 
Durante o ano de 2017, o estudo direcionou-se a 04 (quatro) principais atividades: a primeira 
referente ao trabalho em sala de aula e organização do trabalho prático de campo, no 
desenvolvimento de Planos de aula, através de pesquisa bibliográfica sobre a história da cultura 
do feijão no Sudoeste do Paraná, aspectos gerais da cultura do feijão e práticas de campo através 
de experimentos agrícolas da cultura do feijão e visitas técnicas na lavoura de feijão da Fazenda 
Escola; a segunda atividade foi a aplicação do questionário para as famílias que colonizaram o 
Sudoeste do Paraná dos anos de 1940 a 1980; a terceira refere-se à aplicação de entrevistas com 
famílias que colonizaram o Sudoeste a partir dos anos de 1980; a quarta atividade foi a 
organização dos dados através da tabulação, representação e análise dos dados coletados, 
realizados com os alunos. Como fechamento das atividades, a tabulação dos resultados, 
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interpretação e análise dos dados, juntamente com as pesquisas de campo, experimentos, visitas 
técnicas e levantamento bibliográfico, constituíram o presente artigo. 

 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 

Professor PDE: MARCOS CÉSAR ROVANI 
Orientador: Clésio Acilino Antônio - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aspectos de mudanças sociais, estruturais e econômicas do Sudoeste do Paraná a partir 
da influência da cultura do feijão 
Tema: CURRÍCULO E FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 
Palavras-chave: Feijão, social, econômico, Sudoeste Paraná 
Resumo: O presente projeto de produção didático pedagógica pretende apresentar o reflexo que 
produziu a cultura do feijão no Sudoeste do Paraná, desde a década de 1960 aos dias atuais na 
formação social, fundiária e econômica. A partir do processo de colonização iniciada nos anos de 
1940, definiram na região, as características fundiárias em que a atividade produtiva do feijão 
contribuiu diretamente para definir o quadro fundiário que temos atualmente da predominância da 
agricultura familiar. Com o passar das décadas, grande mudanças sociais e econômicas houve no 
meio rural sudoestino e tem ligação direta com a cultura do feijão que se tornou num certo ponto 
relevante e posteriormente irrelevante na agricultura familiar. Esses são aspectos de estudos que 
serão realizados com os alunos do curso Técnico em Agropecuária ofertado pelo Centro Estadual 
de Educação Profissional do Sudoeste do Paraná, para identificar os motivos que levaram a esta 
tendência.·. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ORLEI DE JESUS LOPES 
Orientador: JOÃO FRANCISCO MOROZINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Contabilidade na formação do estudante do curso Técnico em Administração para atuar 
em empresas e entidades públicas e privadas com ou sem fins lucrativos 
Tema: Trabalho,Ciência e Tecnologia: perspectiva de politécnica na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em Nivel Médio 
Palavras-chave: Administração, Contabilidade, Débito e Crédito, Método das Partidas Dobradas 
Resumo: Compreender o mecanismo do débito e do crédito nas contas patrimoniais e de 
resultado, e a mudança de paradigmas a partir do senso comum que o aluno traz consigo, foi a 
razão da elaboração deste artigo, visto que para compreender a importância da disciplina de 
contabilidade, no curso Técnico em Administração, é de suma importância, o domínio deste 
conhecimento, para que as demais etapas ocorram, dentre elas, dominar o uso e a aplicação dos 
instrumentos de contabilidade, para proporcionar as tomadas de decisões, por parte dos 
administradores de empresas, entidades, instituições, com ou sem fins lucrativos. O objetivo geral 
do trabalho foi apresentar um modelo didático de contabilidade para operacionalizar o 
entendimento dos conceitos de débito e de crédito no Ensino Médio Integrado ao curso Técnico 
em Administração. A metodologia utilizada foi por intermédio da aplicação de questionários e da 
experimentação do modelo didático, com a utilização de cores para substituição das contas de 
débito e de crédito, nas contas patrimoniais e de resultado. Os resultados obtidos na aplicação 
dos questionários confirmaram as observações efetuadas de que os alunos de fato não tinham o 
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entendimento contábil quanto à aplicação correta dos termos técnicos débito e crédito, sobretudo 
nas contas patrimoniais, visto que nas contas de resultado confirmou-se que tinham uma noção 
mais próxima do que realmente acontece na mecânica do débito e do crédito. Ao apresentar esta 
temática neste artigo do PDE se aspira que tenhamos, em novas edições do PDE, a continuidade 
das discussões de temas contábeis e da busca de novos modelos didáticos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: ORLEI DE JESUS LOPES 
Orientador: JOÃO FRANCISCO MOROZINI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Contabilidade na formação do estudante do curso Técnico em Administração para atuar 
em empresas e entidades públicas e privadas com ou sem fins lucrativos 
Tema: Trabalho, Ciência e Tecnologia: perspectiva de politécnica na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em Nivel Médio 
Palavras-chave: Administração, Contabilidade, Débito e Crédito, Método das Partidas Dobradas 
Resumo: A Sociedade contemporânea exige cada vez mais pessoas capacitadas e 
aperfeiçoadas para exercer funções dentro das relações de trabalho. Atualmente mais do que em 
qualquer outra época, a qualificação para o mercado de trabalho tem sido de vital importância 
para garantir a subsistência. Os estudantes buscam na escola pública que ofertam a Educação 
Profissional, formas e meios de capacitarem-se para o Mundo do Trabalho. O Objetivo geral deste 
projeto é apresentar um modelo didático de contabilidade para operacionalizar o entendimento 
dos conceitos de débito e crédito no ensino médio integrado ao curso Técnico em Administração. 
Este estudo apresenta como problemática: existe uma metodologia de ensino de contabilidade 
que facilite a compreensão dos conceitos de Débito e de Crédito no ensino? O Ensino da 
contabilidade aos estudantes do ensino médio do curso Técnico em Administração necessita das 
noções básicas de contabilidade. A fundamentação teórica será baseada em autores da área da 
Contabilidade, Finanças e Psicologia. A metodologia será por meio de pesquisas bibliográfica e 
Estudo de Caso. O Cronograma de ações contém as atividades do primeiro semestre do ano de 
2017, relativas à implementação do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: OSCAR MARRETA DOS SANTOS 
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As contribuições de Comenius para a formação de professores em nível médio na 
modalidade normal 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Comenius, educação, formação, professores, 
Resumo: O presente estudo teve como objetivo Investigar de que forma o estudo da obra de Jan 
Amos Komenský - Comenius pode contribuir para a formação de professores em nível médio, na 
modalidade normal. Para tanto, pesquisa bibliográfica, discussões em grupos de estudos com 
professores e alunos do curso de formação de docentes do Colégio Estadual Presidente 
Roosevelt-EFMN da cidade de Guaíra/Pr e reflexões no grupo de trabalho em rede (GTR) foram 
realizadas e destacaram o papel do pedagogo do século XVII na formação de homens do futuro, 
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fundamentando-se na obra Didática Magna, de Comenius e artigos que apresentam o papel do 
professor em sala de aula e os desafios na escola do século XXI, reportando-se ao educador em 
estudo. Os resultados obtidos com essa investigação foram apresentados por diálogos e registros 
durante as discussões e atividades organizadas em caderno pedagógico, os quais foram 
analisados qualitativamente por meio da análise de conteúdo de Bardin. Esses resultados 
ressaltam a importância do retorno ao clássico como referência para compreendermos o 
momento atual e nos projetarmos para entender o futuro da educação, formando novos 
professores para a Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: OSCAR MARRETA DOS SANTOS 
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As contribuições de Comenius para a formação de professores em nível médio na 
modalidade normal 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Comenius, educação, formação, professores 
Resumo: Com este trabalho espera-se alcançar o objetivo geral, a saber: Investigar de que forma 
o estudo da obra de Jan Amos Komenský -  Comenius  contribui para a formação de professores 
em nível médio na modalidade normal. O mesmo foi pensado a partir das observações realizadas 
no cotidiano da coordenação de curso de formação de professores, quando os docentes 
destacam os desafios pedagógicos, por exemplo: que os alunos não demonstram interesse pela 
leitura e muitas vezes não valorizam os estudos e por outro os alunos se mostram 
desinteressados por práticas obsoletas distanciadas do seu contexto. Comenius idealizava uma 
escola moderna no contexto do século XVII, tendo como preceito Ensinar tudo a todos. E hoje, em 
pleno século XXI, os educadores continuam idealizando essa mesma escola nos conduzindo ao 
questionamento principal desta proposta: De que forma o estudo de Comenius contribui para que 
os professores do curso de formação de docentes despertem em seus alunos o senso crítico para 
intervenção em sua prática profissional futura? Para fundamentar as reflexões deste trabalho 
apoiamo-nos em autores como: COMENIUS, CUNHA, COVELLO, GASPARIN, SAVIANI. 
Participarão deste trabalho os professores da disciplina de Prática de formação do curso de 
formação de docentes do Colégio Estadual Presidente Roosevelt-EFMN da cidade de Guaíra-Pr. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: PASCOAL TERUYIRO SATO 
Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Mídias Tecnológicas no ensino médio: O fórum como ferramenta de apoio ao ensino e 
aprendizagem 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional 
Palavras-chave: Mídias tecnológicas, Educação, Ensino e Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo relata os resultados finais da intervenção pedagógica realizada com 
alunos/as, nos horários de extraclasse, em um fórum de discussão como um artefato cultural para 
aprofundar os conteúdos escolares estudados na sala de aula. Como fundamentação teórica 
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utiliza autores que pesquisam as mídias tecnológicas e o fórum de discussão: Gasparin (2009); 
Gimenes (2012); Kenski (2007, 2012); Libâneo (2012); Machado (2009); Moran (1999, 2013) e 
Teruya (2006). A metodologia ancora-se na pesquisa bibliográfica, em especial os Estudos 
Culturais, como forma de aproximação desses campos de estudos. A intervenção pedagógica foi 
desenvolvida no Colégio Estadual Paraná - EFP, em Loanda, no ano de 2017, contando com a 
participação de alunos/as do Ensino médio integrado do Curso Técnico em Informática. Ao 
término da implementação foi realizada uma avaliação com os participantes, a fim de verificar os 
avanços que obtiveram com a mídia tecnológica nos aprendizados. Por conseguinte, realiza 
discussões com os/as professores/as da rede estadual no Grupo de Trabalho em Rede. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: PASCOAL TERUYIRO SATO 
Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Mídias Tecnológicas no ensino médio integrado: fórum como ferramenta de apoio ao 
ensino e aprendizagem 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional 
Palavras-chave: PDE, Formação Continuada, Disciplinas Técnicas, Mídias Tecnológicas, Fórum 
Resumo: Nesta unidade didática pedagógica o nosso objetivo é utilizar as mídias tecnológicas 
como ferramenta de apoio ao ensino e aprendizagem na escola de educação básica na 
modalidade educação profissional, ensino médio integrado, em um estabelecimento de ensino 
localizado no noroeste do Estado do Paraná. As mídias tecnológicas trouxeram grandes 
mudanças em todos os setores, inclusive o setor da educação. As mídias tecnológicas não podem 
ser utilizadas apenas na organização da estrutura escolar. Elas podem ser utilizadas pelo/pela 
professor/a como ferramenta de apoio em sala de aula. Tomamos neste caso, o fórum de 
discussão como a uma ferramenta de apoio para o ensino dos conteúdos escolares. De início, os 
assuntos serão discutidos em sala de aula presencial, para explicar como será a participação no 
fórum como novo espaço para que seja possível debater os conteúdos ensinados. A finalidade é 
sanar as dúvidas existentes 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: PATRÍCIA REGINA ROCHA 
Orientador: LENIR MARISTELA SILVA - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Pedagogia da Alternância: uma experiência de sensibilização dos estudantes do Curso 
Técnico em Agropecuária para a mobilização à aprendizagem no espaço - tempo comunidade 
Tema: Trabalho, Ciência e Tecnologia: perspectiva de politecnia na educação profissional e 
formação de docentes normal em nível médio 
Palavras-chave: pedagogia da alternância, técnico em agropecuária, metodologia inovadora 
Resumo: O presente artigo resulta dos trabalhos realizados durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Traz 
considerações acerca do projeto de intervenção pedagógica e do material didático elaborados, 
bem como, apresenta resultados da implementação destes trabalhos no Centro Estadual de 
Educação Profissional Newton Freire Maia, Pinhais/PR, no curso Técnico em Agropecuária, que 
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funciona de acordo com a Pedagogia da Alternância. Foi realizada uma pesquisa-ação tendo 
como público-alvo estudantes do primeiro ano. As atividades ocorreram durante o período de 
fevereiro a julho de 2017. A estratégia utilizada foi adaptada da própria metodologia da Pedagogia 
da Alternância e do Projeto de Alternância do CEEP Newton Freire Maia, inspirando-se, na 
elaboração do material didático, em metodologias ativas e aprendizagem significativa. Durante 
este trabalho foi possível identificar o perfil dos estudantes quanto à origem rural ou não, 
conhecer a concepção inicial que apresentavam sobre a Pedagogia da Alternância e promover a 
reflexão quanto a possíveis projetos a serem desenvolvidos na comunidade de residência. 
Percebeu-se que, para que a pedagogia da alternância se efetive na escola, devem ser 
priorizadas ações que contemplem a orientação aos professores quanto à elaboração do plano de 
trabalho docente, o apoio e orientação aos estudantes para a elaboração de projetos na 
comunidade, a oportunização de tempo e espaço para ouvir os estudantes, o fortalecimento das 
parcerias com municípios, o estímulo à participação dos pais na escola e na vida escolar dos 
filhos durante a semana em que os mesmos estão em casa. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sensibilizando Estudantes à Construção do Projeto de Vida: experiência no Curso Técnico 
em Agropecuária 
Tema: Trabalho, Ciência e Tecnologia: perspectiva de politecnia na educação profissional e 
formação de docentes normal em nível médio 
Palavras-chave: Projeto de vida, Pedagogia da alternância, Metodologias inovadoras 
Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada com o intuito de cumprir parte dos requisitos de 
formação no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - ano 2016. A escolha do tema 
veio de encontro à realidade vivenciada na educação profissional agropecuária no CEEP Newton 
Freire Maia, em Pinhais - Pr. As atividades aqui apresentadas visam à construção do Projeto de 
Vida e do Plano de Estudos do educando, além da criação de um tempo e espaço para a 
Colocação em Comum. Estes são elementos da Pedagogia da Alternância, metodologia de 
ensino utilizada na instituição. Embora a problemática que tenha dado origem a esta produção 
didática esteja relacionada à necessidade de melhor trabalharmos a Pedagogia da Alternância, os 
temas propostos têm o potencial de promover uma visão mais autônoma, crítica, responsável, 
ética e solidária nos jovens, e, desta forma, contribuir para que se conheçam melhor, vejam 
significado nos estudos, façam boas escolhas e compreendam seu papel na sociedade. Desta 
forma, o material aqui apresentado, pode contribuir para a reflexão dos professores que desejam 
uma escola mais humana, aberta e que estimule a autonomia e protagonismo dos jovens, numa 
perspectiva de omnilateralidade, independentemente da metodologia de ensino praticada na 
instituição. 
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Título: Suinocultura como alternativa de renda para pequenos empreendimentos rurais 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Suinocultura, Agricultura Familiar, Renda 
Resumo: Neste trabalho a produção de suínos é o tema elencado para o desenvolvimento e 
implementação, estabelecida como veículo para o fomento da aprendizagem no curso 
profissionalizante de Técnico em Agropecuária, ofertado pelo Centro Estadual de Educação 
Agrícola Fernando Costa, por meio da disciplina de Produção Animal, visando à formação do 
indivíduo como um todo, tendo como meta proporcionar aos alunos o conhecimento científico 
aliado à prática, possibilitando sua utilização na criação de suínos, em seu ciclo completo, com o 
aperfeiçoamento dos diversos manejos visando uma produção lucrativa e sustentável que venha 
a contribuir com a melhoria na qualidade de vida da família rural e assim possibilitar a 
permanência dos indivíduos no campo. A proposta tem o intuito de perceber, a partir dessa 
pesquisa, o grau de importância da disciplina de Produção Animal para a formação e o 
amadurecimento do aluno do Curso Técnico em Agropecuária com vistas à percepção da 
viabilidade de empreender na produção de suínos. Inicialmente foi aplicado questionário de 
sondagem para determinar o conhecimento prévio dos alunos, pesquisa e análise de dados, 
estudando o histórico de formação do técnico em agropecuária assim como a constituição da 
Produção Animal como disciplina; analisando pesquisa bibliográfica qualitativa, foram realizadas 
aulas práticas. Ao final foi aplicado, novamente, questionário para verificação da apreensão do 
conhecimento pelos alunos ao final da implementação deste projeto. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: PAULO SÉRGIO AGUIAR 
Orientador: LUÍZ EDUARDO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Suinocultura como alternativa de renda para pequenos empreendimentos rurais 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Suinocultura, Agricultura Familiar, Renda 
Resumo: O presente projeto tem como intenção de estudo, a utilização da suinocultura como 
alternativa para a diversificação da produção de pequenas propriedades rurais, visando à 
melhoria da qualidade de vida da família, bem como possibilitar sua permanência no campo. Na 
aplicação do projeto, será explorado uma gama significativa de conhecimentos científicos e sua 
aplicabilidade prática através da utilização das instalações e animais da suinocultura do CEEPA 
Fernando Costa, onde ocorrerá a maior parte da interação professor/aluno e conhecimento 
teórico/prática. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: MARKETING PESSOAL - MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE INSERÇÃO 
PROFISSIONAL 
Tema: Currículo e formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: marketing pessoal, estudantes, escola 
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Resumo: Vivemos momentos de intensas mudanças tanto a nível mundial quanto nacional. Há 
escassez de recursos financeiros em todas as áreas, muito por conta das crises política e 
econômica. Face a essa realidade, são tomadas medidas que impactam nas ofertas de emprego. 
Nesse contexto, surgem indagações sobre como seria a melhor maneira de preparar o aluno para 
enfrentar essa realidade. O objetivo desse trabalho é desenvolver ações no campo do marketing 
pessoal, que estejam ao alcance da docência e que sejam possíveis de ser empreendida no 
âmbito da escola, com o acesso às oportunidades de trabalho para os alunos do primeiro ano do 
curso técnico em administração - forma integrada do Colégio Francisco Carneiro Martins. Trata-se 
de uma pesquisa-ação que será desenvolvida em duas etapas, por meio de questionários 
aplicados aos alunos do curso e entrevistas que serão realizadas com cinco empresários no 
município de Guarapuava e uma psicóloga responsável pelo o recrutamento de empregados. A 
análise e discussão será realizada após a coleta das informações obtidas pelos questionário e 
entrevistas. Serão socializados em forma de apresentação os resultados da pesquisa para os 
alunos que participaram da pesquisa, equipe pedagógica, diretores e professores para juntos 
discutirmos e buscarmos alternativas. Com a execução deste projeto, pretende-se auxiliar no 
desenvolvimento teórico-prático dos alunos e no conhecimento das práticas de seleção utilizadas 
pelas empresas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: REGINA CELI LEAL 
Orientador: Eunice Pereira Guimarães - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Marketing Pessoal: melhorando as condições de inserção profissional aos alunos do curso 
técnico em administração - forma integrada 
Tema: Currículo e formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: marketing pessoal, estudantes, escola 
Resumo: Vivemos momentos de intensas mudanças tanto a nível mundial quanto nacional. Há 
escassez de recursos financeiros em todas as áreas, muito por conta das crises política e 
econômica. Face a essa realidade, são tomadas medidas que impactam nas ofertas de emprego. 
Nesse contexto, surgem indagações sobre como seria a melhor maneira de preparar o aluno para 
enfrentar essa realidade. O objetivo desse trabalho é desenvolver ações no campo do marketing 
pessoal, que estejam ao alcance da docência e que sejam possíveis de ser empreendida no 
âmbito da escola, com o acesso às oportunidades de trabalho para os alunos do primeiro ano do 
curso técnico em administração - forma integrada do Colégio Francisco Carneiro Martins. Trata-se 
de uma pesquisa-ação que será desenvolvida em duas etapas, por meio de questionários 
aplicados aos alunos do curso e entrevistas que serão realizadas com cinco empresários no 
município de Guarapuava e uma psicóloga responsável pelo o recrutamento de empregados. A 
análise e discussão será realizada após a coleta das informações obtidas pelo questionário e 
entrevistas. Serão socializados em forma de apresentação os resultados da pesquisa para os 
alunos que participaram da pesquisa, equipe pedagógica, diretores e professores para juntos 
discutirmos e buscarmos alternativas. Com a execução deste projeto, pretende-se auxiliar no 
desenvolvimento teórico-prático dos alunos e no conhecimento das práticas de seleção utilizadas 
pelas empresas. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Evasão Escolar no Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio do 
Colégio Estadual Senador Attílio Fontana 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Evasão escolar, ensino médio, ensino médio profissionalizante, 
Resumo: Cursar o ensino médio e sair com uma formação profissional, ou concluir o ensino 
regular e entrar mais cedo no mercado de trabalho por meio de um curso técnico integrado e 
subsequente, são possibilidades que empolgam menos jovens do que se poderia imaginar. No 
Brasil, a evasão geral no ensino médio é de 10,3%%, caindo para 6,7% no Paraná, de acordo 
com dados do Censo Escolar de 2010. É preocupante, ainda que o MEC e a Sede/PR não 
divulguem dados específicos sobre esse abandono nos cursos técnicos. A conscientização da 
necessidade da formação intelectual e cultural dos jovens deve estar em todas as instâncias 
sociais, afinal, eles serão os pensadores da economia e da política social. Pretende-se neste 
estudo, encontrar os motivos que levam alunos do Curso Integrado em Administração a desistir e 
migrar para o Ensino Médio Regular e/ou outros cursos, deixando todo o conteúdo obtido e 
menosprezando conceitos e práticas absorvidas no decorrer do 1º ano. A educação foi deixada de 
lado pela sociedade em geral, e na análise deste público específico o desinteresse também se dá 
pela situação econômica que vivem, pois em sua maioria são trabalhadores das classes média e 
baixa, onde o trabalho demanda prioridade para suprir as necessidades básicas. Tomando como 
referência as leituras e para que o estudo tenha dados concretos será realizada pesquisa de 
campo e questionários, que compilados identificarão os principais motivos da evasão no 1º ano do 
Curso Integrado em Administração, do C.E. Senador Attílio Fontana. 
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Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Evasão Escolar no Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio do 
Colégio Estadual Senador Attílio Fontana 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Evasão escolar, ensino médio, ensino médio profissionalizante, 
Resumo: Cursar o ensino médio e sair com uma formação profissional, ou concluir o ensino 
regular e entrar mais cedo no mercado de trabalho por meio de um curso técnico integrado e 
subsequente, são possibilidades que empolgam menos jovens do que se poderia imaginar. No 
Brasil, a evasão geral no ensino médio é de 10,3%%, caindo para 6,7% no Paraná, de acordo 
com dados do Censo Escolar de 2010. É preocupante, ainda que o MEC e a Seed/PR não 
divulguem dados específicos sobre esse abandono nos cursos técnicos. A conscientização da 
necessidade da formação intelectual e cultural dos jovens deve estar em todas as instâncias 
sociais, afinal, eles serão os pensadores da economia e da política social. Pretende-se neste 
estudo, encontrar os motivos que levam alunos do Curso Integrado em Administração a desistir e 
migrar para o Ensino Médio Regular e/ou outros cursos, deixando todo o conteúdo obtido e 
menosprezando conceitos e práticas absorvidas no decorrer do 1º ano. A educação foi deixada de 
lado pela sociedade em geral, e na análise deste público específico o desinteresse também se dá 
pela situação econômica que vivem, pois em sua maioria são trabalhadores das classes média e 
baixa, onde o trabalho demanda prioridade para suprir as necessidades básicas. Tomando como 
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referência as leituras e para que o estudo tenha dados concretos será realizada pesquisa de 
campo e questionários, que compilados identificarão os principais motivos da evasão no 1º ano do 
Curso Integrado em Administração, do C.E. Senador Attílio Fontana. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Empreendedorismo e Plano de negócio, ações e ferramentas para o desenvolvimento 
socioeconômico dos educandos do curso Técnico em Administração do Colégio Estadual 'São 
José' EMP, Lapa - PR 
Tema: Currículo E Formação Para o Mundo Do Trabalho. 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Plano de Negócios, Planejamento e Micro Empreendedor 
Individual, (MEI), 
Resumo: Neste momento na área empresarial, se vê o quanto é importante para qualquer 
administrador fazer um planejamento de seu empreendimento, para que o mesmo não se torne 
um número negativo no mundo dos negócios. As estatísticas mostram que várias empresas que 
efetuam um bom planejamento prévio, se mantem por muito mais tempo no mercado e com alta 
lucratividade. Os empreendedores individuais muitas vezes enxergam uma oportunidade pontual 
e investem neste empreendimento gastando muitas vezes as economias de uma vida inteira, não 
sendo possível saber se o retorno é garantido, pois todo negócio envolve riscos. Como fazer para 
que estes empreendedores, muitos deles jovens lapianos, não caiam armadilha do impulsionimo? 
Um bom planejamento prévio e um plano de negócio são a solução deste dilema. O objetivo deste 
trabalho é o de contribuir para a formação empreendedora dos alunos do curso técnico em 
administração, para que os mesmos sejam agentes transformadores de seu meio, com a abertura 
de seu próprio empreendimento, alavancando o empreendedorismo no município e região. Para 
isso, devem-se conhecer os mais diversos tipos planos de negócios, ter conhecimento dos 
possíveis empreendimentos de acordo com a preferencia dos alunos e conhecer as diferentes 
gestões dos mesmos ramos de negócios (organização e gerenciamento) e produzindo um plano 
de negócios compatível com o perfil de cada educando na forma de pessoa jurídica de MEI, para 
que consigam abrir e gerenciar seus futuros empreendimentos com o sucesso esperado. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Empreendedorismo e Plano de negócio, ações e ferramentas para o desenvolvimento 
socioeconômico dos educandos do curso Técnico em Administração do Colégio Estadual 'São 
José' EMP, Lapa - PR 
Tema: Currículo E Formação Para o Mundo Do Trabalho. 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Plano de Negócios, Planejamento e Micro Empreendedor 
Individual, (MEI), 
Resumo: Neste momento na área empresarial, vemos o quanto é importante para qualquer 
administrador fazer um planejamento de seu empreendimento, para que o mesmo não se torne 
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mais um na estatística negativa no mundo dos negócios. Segundo (Doladela, 2008, p.75) citado 
por Santos e Silva (2012) as estatísticas mostram que várias empresas são abertas todos os anos 
e mais de 95% morrem nos primeiros anos de vida. Uma das hipóteses para este fracasso pode 
ser a falta de um planejamento prévio. Os empreendedores individuais muitas vezes enxergam 
uma oportunidade pontual e se jogam neste empreendimento gastando muitas vezes as 
economias de uma vida inteira, não é possível saber se o retorno é garantido, pois todo negócio 
envolve riscos. Com um bom planejamento prévio de seu negócio e com as análises reais destes 
riscos, o MEI não será pego de surpresa. Como fazer para que estes empreendedores, muitos 
deles jovens lapeanos, não caiam nesta armadilha? Um bom planejamento prévio e um plano de 
negócio pode ser a solução deste dilema. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: ATUAÇÃO EMPREENDEDORA: IDENTIFICAÇÃO E PRÁTICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Características empreendedoras, Oportunidade de 
emprego, Empregabilidade, 
Resumo: Este artigo é resultado das atividades realizadas durante o projeto de Intervenção 
Pedagógica no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), turma 2016/2017. O Projeto 
denomina-se Habilidades empreendedoras como um instrumento desenvolvimento pessoal e 
profissional e seu objetivo foram identificar e procurar desenvolver as características 
empreendedoras dos alunos do 2º ano do Ensino Médio noturno do Colégio Estadual Polivalente 
de Goioerê, Ensino Fundamental Médio e Profissional, localizado na cidade de Goioerê, PR. A 
evolução tecnológica e as novas formas de organização que têm contribuído e influenciado o 
mercado de trabalho levaram a sociedade a necessitar de pessoas que promovam 
transformações, as quais dependem de pessoas criativas e inovadoras, algumas das 
características empreendedoras. O desenvolvimento deste trabalho se deu por meio da pesquisa 
bibliográfica fundamentada nos autores Dornelas (2003), Minarelli (1995), Pinchotti (989), entre 
outros, e da realização de um Curso de Extensão ofertado aos alunos. Neste estudo, buscou-se 
desenvolver atividades de aprendizagem relacionadas às características empreendedoras e à 
empregabilidade, ao mesmo tempo em que se procurou sensibilizar e esclarecer os alunos sobre 
a não existência de emprego para todos, bem como da importância de ser um profissional com 
várias habilidades e com visão empreendedora, aspectos que vêm ao encontro das necessidades 
das organizações e para a obtenção de seu próprio negócio. 
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Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Características empreendedoras, Oportunidade de 
emprego, Empregabilidade, 
Resumo: O caderno pedagógico intitulado  Habilidades empreendedoras como um instrumento 
de desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos do ensino médio  tem como objetivo 
identificar e procurar desenvolver as características empreendedoras. Propondo uma metodologia 
que identifique e produza resultado individual, contribuindo na inserção dos mesmos no mercado 
de trabalho. O desenvolvimento do trabalho se dará por meio da pesquisa bibliográfica de cunho 
qualitativo e do curso de Extensão de trinta e duas (32) horas ofertadas aos alunos do segundo 
ano do ensino médio noturno. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: AÇÕES INTERDISCIPLINARES NO ESTUDO DA INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA 
NA AGRICULTURA MODERNA 
Tema: Trabalho, ciência e tecnologia: perspectiva de politecnia na Educação Profissional e 
Formação de Docentes - Normal em nível médio 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, biotecnologia, Currículo, Educação 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos através da implementação do projeto PDE, 
onde buscava-se a experiência da interdisciplinaridade no Colégio Estadual Adroaldo Augusto 
Colombo, na cidade de Palotina. A interdisciplinaridade tem como função principal o 
enriquecimento dos saberes, procurando estabelecer um diálogo pedagógico entre as disciplinas 
curriculares e desta forma também com o conhecimento. As maiorias dos currículos das escolas 
contemporâneas adotam um sistema curricular que induz a fragmentação disciplinar e 
pedagógica, pois sugere que cada matriz curricular adote uma autonomia e de certa forma uma 
sobreposição de valores. A abordagem interdisciplinar propõe uma forma diferencial de trabalho 
em sala de aula, pois propõe um tema comum com abordagens em diferentes disciplinas, criando 
assim uma universalização dos saberes. O tema escolhido para ser o objeto interdisciplinar entre 
as disciplinas foi Biotecnologia. A biotecnologia é um conteúdo que juntamente com outros 
elementos da agricultura moderna sintetiza grande parte da formação do aluno técnico em 
agropecuária, sendo essencial para que caminhe e participe do mercado consumidor atual, que 
está constantemente em evolução no sentido das tendências técnico-científicas. 
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Resumo: A interdisciplinaridade tem como função principal o enriquecimento dos saberes 
procurando estabelecer um diálogo pedagógico entre as disciplinas curriculares e desta forma 
também com o conhecimento, superando a visão tradicional da fragmentação curricular. A 
abordagem interdisciplinar propõe uma forma diferencial de trabalho em sala de aula, pois propõe 
um tema comum com abordagens em diferentes disciplinas, criando assim uma universalização 
dos saberes. Desta forma, o projeto tem como principal objetivo a condução da 
interdisciplinaridade em relação ao conteúdo da biotecnologia. A implementação pedagógica será 
realizada no Colégio Agrícola Adroaldo Augusto Colombo, na cidade de Palotina e com os alunos 
do Primeiro ano. As ações interdisciplinares serão conduzidas nas disciplinas de Biologia e 
Produção Vegetal tendo como objetivo principal a formação mais sistêmica dos alunos em relação 
ao conteúdo abordado, visto que a biotecnologia é suporte necessário para a formação técnica 
em agropecuária. A metodologia abordada será através de cinco Unidades, perfazendo um total 
de 32 horas. Dentre as abordagens metodológicas estão aulas teóricas em sala de aula, uso de 
ambiente virtual, práticas laboratoriais e visitas técnicas. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Estratégias de Intervenção para promover a permanência dos estudantes no Curso 
Técnico em Secretariado 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Ensino Profissionalizante, Evasão, Abandono, Formação Docente 
Resumo: Com o intuito de promover uma reflexão sobre o abandono e evasão escolar este 
trabalho teve como tema: Estratégias de intervenção para ampliação de possibilidades da 
permanência dos alunos no Curso Técnico em Secretariado. O objetivo foi identificar as ações 
exequíveis para superar a evasão e abandono escolar. Pretendeu-se estabelecer estratégias para 
motivar os estudantes a permanecer na instituição de ensino, possibilitando uma aprendizagem 
significativa, por meio do aprofundamento sobre o tema no contexto do curso Técnico em 
Secretariado. A metodologia foi centrada na pesquisa-ação, por meio da qual examinaram-se os 
índices oficiais de evasão e abandono escolar do campo do estudo, disponibilizados pela 
Secretaria de Estado da Educação, e do colégio obtidos a partir dessa pesquisa. Obteve-se como 
resultado a aceitação plena pela direção, equipe pedagógica e professores do projeto. Desde o 
início da implantação do projeto, os participantes manifestaram-se quanto à necessidade de uma 
intervenção pedagógica, para que os estudantes permanecessem no colégio, o que originou um 
curso de capacitação docente para promover a redução da evasão escolar no curso. No decorrer 
do curso propiciaram-se reflexões a partir das ideias de autores como: Gramisci, Gardner, Duclos, 
entre outros. Por fim, foi possível analisar os dados e perceber que o trabalho proposto foi muito 
significativo, pois possibilitou a construção de uma nova proposta, na qual os professores são 
partícipes do planejamento de ações para superação da evasão escolar nesse nível de ensino. 
Portanto, foi possível visualizar que a participação dos professores propicia robustez ao processo 
de motivação da comunidade acadêmica, e assim os resultados serão 

 

 
Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: SÔNIA QUEIRÓZ FÉLIX 
Orientador: DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER - IES: UFPR 

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


 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estratégias de intervenção para promover a permanência dos alunos no Curso Técnico 
em Secretariado 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: índices, integração, motivação 
Resumo: Curso elaborado com o intuito de promover uma reflexão sobre o abandono e evasão 
escolar, constituído de quatro capítulos: Contexto e desafios, Como ser professor deste 
colégio,Integrando o aluno na Educação Profissional a partir deste colégio e Prevenindo a evasão 
a partir da motivação do aluno. 
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Título: Título: Formação Docente em nível médio: o debate sobre Gênero e Sexualidade na 
escola 
Tema: A avaliação e os desafios contemporâneos com base no entendimento do gênero e da 
identidade. 
Palavras-chave: Gênero, Diversidade, Igualdade, Formação Docente 
Resumo: O trabalho intitulado Formação Docente em nível médio: o debate sobre Gênero e 
Sexualidade na escola apresenta como tema central o debate sobre questões de gênero, 
identidade e sexualidade. O público deste projeto são alunos e alunas do Curso de Formação de 
Docentes do Colégio Barão do Rio Branco, de Foz do Iguaçu. O projeto teve como objetivo inserir 
e fomentar o debate sobre as referidas questões no meio educacional instrumentalizando os 
futuros professores de forma lúdica e dinâmica. O tema se justifica porque se observa que existe 
um tabu na sociedade acerca do debate sobre o tema gênero e sexualidade. Na escola, o tema 
ainda constrange alguns professores, bem como a comunidade educacional, por vezes 
representantes do poder público tendem a considerar as questões que envolvem a sexualidade 
do ser humano um debate desnecessário. A metodologia escolhida foi a pesquisa bibliográfica, 
enquanto no desenvolvimento do projeto foram utilizadas dinâmica, questionário, filmes e músicas 
para tornar o processo dinâmico e lúdico. Ao final dos encontros foi criada uma sala multimídia 
com diversas experiências sensoriais focalizadas sobre gênero, identidade e sexualidade. O 
referencial teórico utilizado compreende autores como: Silveira (2010); Louro (2008); Grassi 
(2008); Cezar, Passos (2008), além da Constituição e Cadernos temáticos do Projeto de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação Paraná (SEED-PR). 
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Tema: A avaliação e os desafios contemporâneos com base no entendimento do gênero e da 
identidade. 
Palavras-chave: Gênero, Sexualidade, Escola, Formação de Docentes 
Resumo: O objetivo deste trabalho é pesquisar em documentos, teses, livros e artigos sobre as 
determinações contidas nos mesmos concernentes a questões relacionadas a Gênero e 
Sexualidade, assim, formar professores do Magistério do Ensino Médio. Será utilizará 
documentos oficiais do governo federal e estadual, tais como: Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9394/96, as Diretrizes Curriculares de Gênero e Diversidade Sexual de 2010, 
Cadernos Temáticos produzidos pelo governo do estado do Paraná e outros. Assim, com esses 
conhecimentos ter subsídios, para desenvolver um Projeto de intervenção pedagógica com alunos 
e alunas do quarto ano do Magistério de Formação de Docentes em Nível Médio. Dentre outras 
questões, o tema se justifica porque, atualmente na matriz curricular do Magistério não há uma 
disciplina que oferte conteúdos sobre Gênero e Sexualidade. Grosso modo, essa iniciativa advém 
do professor, pois ao ministrar suas aulas, observa por meio dos diálogos entre os alunos em sala 
que existem curiosidade e desinformação, evidenciando assim, a necessidade de abordar a 
questão de gênero e sexualidade nesse espaço. Observa-se que professor que opta por não 
tratar o tema, tende a reforçar o silenciamento que já existe na sociedade. Segundo dados da 
Organização das Nações Unidas divulgados em matéria do Portal UOL de Educação no ano de 
2015, apenas 58% das universidades incluem sexualidade e gênero na formação de professores. 
Pressupõe-se, que cerca de 40% dos pedagogos que realizaram sua formação no ensino superior 
no Brasil não tiveram acesso aos conhecimentos necessários para atender a contento as 
demandas que cercam o debate supracitado. 

 

Disciplina / Área: EDUC PROF E FORMACAO DOCENTES 
 
Professor PDE: VALMIR LUÍZ GALVAN 
Orientador: JOSÉ LUÍZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O capitalismo contemporâneo e os desafios para uma contabilidade na vida cotidiana 
Tema: Currículo e Formação para o mundo do trabalho 
Palavras-chave: Capitalismo contemporâneo, contabilidade, educação financeira 
Resumo: O presente artigo visa abordar a temática O capitalismo contemporâneo e os desafios 
para uma contabilidade na vida cotidiana como parte das atividades do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do 
Paraná - turma 2016. O objetivo dos estudos procurou investigar de que maneira é possível 
construir uma proposta de ensino no Curso da Educação Profissional, tendo como meio de 
aprendizagem a elaboração de uma contabilidade para uso na vida cotidiana, numa perspectiva 
de compreensão crítica do capitalismo contemporâneo. Traz, em sua essência, o estudo das 
determinações do capitalismo contemporâneo, em específico, sua lógica consumista e suas 
consequências na contabilidade cotidiana dos alunos. Apresenta como resultado a elaboração de 
uma proposta de contabilidade pessoal, criando e aplicando uma planilha financeira em forma de 
aplicativo para celular e tablet, a partir dos conhecimentos científicos da contabilidade geral, como 
recurso de controle racional de gastos. Nessa perspectiva, o projeto de intervenção teve a 
intenção de discutir, mostrar e conscientizar as pessoas sobre os efeitos do capital na atualidade, 
como devemos agir e quais as ferramentas adequadas para auxiliar no planejamento financeiro e 
na tomada de decisões. 
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Resumo: A presente Unidade Didática desenvolverá o conteúdo da relação entre as 
determinações do capitalismo contemporâneo, em específico, sua lógica consumista, e a 
elaboração de instrumentos para uma contabilidade para a vida pessoal. O objetivo consiste em 
elaborar uma contabilidade para uso na vida cotidiana, numa perspectiva de compreensão crítica 
do capitalismo contemporâneo, a partir da elaboração e aplicação de uma planilha financeira. O 
processo ensino-aprendizagem será desenvolvido a partir da unidade didática dividida em duas 
partes: na primeira parte, serão ensinadas as ferramentas de suporte para a gestão financeira 
com destaque para conceitos de contabilidade e patrimônio, planejamento financeiro e orçamento 
pessoal e, por fim, a aplicação através de planilha eletrônica; na segunda parte, o ensino de 
alguns aspectos do capitalismo contemporâneo, sua lógica de acumulação flexível no Toyotismo 
e a financeirização, com destaque para o problema do consumo e dos juros altos. Desta forma, 
espera-se que os alunos compreendam que o problema da educação financeira está relacionado 
a uma lógica do capitalismo contemporâneo e, assim possam pensar alternativas de 
transformação pessoal e social. 
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