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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ADRIANA APARECIDA MENOSSE 
Orientador: Marta Lúcia Croce - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DA DOENÇA DOCENTE À READAPTAÇÃO: sentenças em busca de qualidade de vida? 
Tema: As políticas educacionais e estaduais no contexto histórico-político do estado brasileiro, 
fundamentos, princípios e processos da gestão democrática da educação. 
Palavras-chave: PDE, Gestão Escolar, Doenças, Docentes, Readaptação Funcional, Qualidade 
de Vida 
Resumo: O Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) tem como objetivo a formação de 
Professores (as) do Quadro Próprio do Magistério (QPM), afastados de suas funções docentes e 
de gestão com vistas a desenvolverem estudos científicos junto às Instituições de Ensino Superior 
Público (IES). Destes estudos, compostos por orientações individuais de pesquisa científica, 
resultam em atividades objetivas, como o Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola; a 
Produção Didático-Pedagógica; e o Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Neste artigo, relatamos 
os estudos realizados e as atividades desenvolvidas no intuito de compreendemos o adoecimento 
docente enquanto fator de afastamento dos professores das suas funções originais. 
Questionamos os fatores que influenciam na mudança de postura dos docentes diante das 
pressões socioambientais que atingem as escolas na atualidade, gerando fatores clássicos de 
absenteísmo e presenteísmo. Constatamos que houve um significativo avanço nos estudos sobre 
as condições de saúde dos docentes, assim como das doenças mais recorrentes que levam estes 
profissionais a deixarem de exercer as funções para as quais estão habilitados, causando 
afastamentos temporários de função e, consequentemente, em casos mais graves, gerando 
necessidade de readaptação funcional. Diante deste objeto de pesquisa - a Readaptação 
Funcional - realizamos estudos na legislação vigente; reflexões sobre a dificuldade de reinserção 
em nova função destes profissionais; pesquisas sobre a suposta discriminação e/ou exclusão pela 
comunidade escolar ou pelo próprio profissional; e acabamos por propor ações que podem 
colaborar como prevenção às doenças ocupacionais e à readaptação. Este trabalho foi 
apresentado por meio de um Curso 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ADRIANA APARECIDA MENOSSE 
Orientador: Marta Lúcia Croce - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DA Doença Docente à Readaptação: Sentenças em Busca de Qualidade de Vida? 
Tema: As políticas educacionais e estaduais no contexto histórico-político do estado brasileiro, 
fundamentos, princípios e processos da gestão democrática da educação. 
Palavras-chave: PDE, Gestão Escolar, Doenças, Docentes, Readaptação Funcional, Qualidade 
de Vida 
Resumo: Esta unidade didática tem como objeto de pesquisa as condições de saúde dos (as) 
docentes que podem levá-los (as) à readaptação funcional e suas consequências. Considerando 
que devido às transformações históricas, sociais e educacionais, são crescentes os problemas 
referentes à saúde e mal-estar dos (as) profissionais da educação, os quais muitas vezes são 
afetados (as) por doenças graves que os (as) impossibilitam de exercerem as funções para as 
quais são habilitados e foram concursados, necessitando, após perícia médica, de se adaptarem 
a novas funções dentro do ambiente escolar. Por observar o quanto estes problemas interferem 
na vida dos (as) trabalhadores (as), causando-lhes baixa autoestima, dificuldade de reinserção ao 
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novo trabalho e até uma suposta discriminação por parte da comunidade escolar é que será 
proposto nesta implementação, um aprofundamento de estudos sobre os temas abordados e 
ações efetivas voltadas para a melhoria na qualidade de vida dos (as) envolvidos (as) neste 
contexto, como forma de prevenção a estes problemas. Este trabalho didático-pedagógico 
pretende responder questões sobre os fatores educacionais que ocasionaram e ocasionam estas 
transformações no exercício da docência, quais doenças são recorrentes e as que mais levam os 
profissionais à readaptação, quais são as bases legais da readaptação, se há inclusão ou 
exclusão do (a) readaptado (a) no ambiente escolar e ainda, quais ações poderiam colaborar para 
a prevenção dos problemas elencados nesta pesquisa. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ALDATE STOPASSOLA 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONSELHO DE CLASSE: ESPAÇO DE DISCUSSÃO, ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO 
Tema: As politicas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico e politico do Estado 
Brasileiro: fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Avaliação, Intervenção, Aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal repensar a estrutura do Conselho de 
Classe como espaço diagnóstico da prática educativa e fortalecedor do trabalho coletivo, sendo 
também percebido como oportunidade de reflexão que auxilia na construção de práticas 
avaliativas mais democráticas. Enquanto órgão colegiado presente na organização da escola tem 
função de buscar alternativas para a superação dos problemas referentes ao processo de ensino-
aprendizagem, porém, comumente, não tem dado conta de modificar os resultado permanecendo 
as dificuldades. Desta forma apresenta-se uma análise do Conselho de Classe de uma escola 
pública do município de Boa Esperança do Iguaçu, Paraná, fazendo uma reflexão sobre a 
organização do Conselho de Classe: como se dá o processo de intervenção e quais os resultados 
alcançados após cada Conselho. Naquela realidade, houve a necessidade de reorganização do 
Conselho, onde a equipe pedagógica acompanhou o processo junto aos professores, alunos e 
pais, durante três momentos que lhe são constitutivos: pré-conselho, conselho e pós-conselho. As 
três etapas objetivavam a avaliação e recondução do processo de ensino-aprendizagem, levando 
cada sujeito envolvido a assumir sua função no processo. Constataram-se avanços importantes, 
contudo percebe-se ainda que há muitos obstáculos a superar devido as dificuldades advindas, 
entre outras coisas, da estrutura familiar dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ALDATE STOPASSOLA 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONSELHO DE CLASSE: ESPAÇO DE DISCUSSÃO, ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO 
Tema: As politicas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico e politico do Estado 
Brasileiro: fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Aprendizagem, Gestão Democrática, trabalho coletivo, comprometimento 
Resumo: A contribuição deste material didático pedagógico, que está organizado na forma de 
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Unidade Didática, consiste em realizar um estudo reflexivo sobre o Conselho de Classe, instancia 
colegiada presente nas escolas, responsável pelo processo coletivo de avaliação da 
aprendizagem do aluno. Deste participam os professores, equipe pedagógica, direção e um 
representante da secretaria da escola que, conforme a prática usual do estabelecimento escolar 
reúne-se três vezes por ano, depois de obtidos os resultados do rendimento escolar de cada 
trimestre fornecido pelos professores. Com vistas em uma melhoria na qualidade de ensino, este 
material didático está direcionado na busca de reestruturar a forma com que o Conselho de 
Classe se realiza, bem como renovar práticas pedagógicas. Tal postura se dá devido esta 
instancia não estar através de suas ações atuais, atingindo em sua plenitude seus objetivos de 
forma eficiente, ou seja, tem tido dificuldades em buscar soluções aos problemas apresentados 
no processo ensino-aprendizagem. Convém ressaltar que para haver mudanças significativas no 
quadro existente se faz importante aprofundar teoricamente á compreensão e a valorização do 
Conselho de Classe redirecionando sua pratica para que atinja seus objetivos. Assim as 
atividades propostas possibilitam um repensar de todo o processo de ensino- aprendizagem com 
reflexões de documentos para visualizar o verdadeiro e importante papel do Conselho de Classe 
e estudos sobre a avaliação e a gestão democrática, fatores estes que se ligam a esta instancia 
de forma significativa influenciando sua organização e atuação. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ALTAIR FERREIRA 
Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Formação Docente: A produção colaborativa de objetos de aprendizagem como proposta 
para o uso integrado das mídias presentes no espaço escolar 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Educação, Formação Docente, Mídias na Educação, Objetos de Aprendizagem 
Resumo: O presente Artigo apresenta os resultados obtidos na implementação da Produção 
Didático Pedagógica, realizado com docentes da Rede Estadual de Educação que se 
desenvolveu por meio do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional em parceria com a 
Instituição de Ensino Superior UEM - Universidade Estadual de Maringá. A implementação 
ocorreu por meio de um curso voltado à formação docente com o objetivo de propor o uso da 
imagem na produção colaborativa de objetos de aprendizagem como uma possibilidade para o 
uso integrado das mídias presentes no espaço escolar, ao mesmo tempo que o/a aluno/a aprende 
a usar o computador e a internet para construir os objetos de aprendizagem também assimila o 
conteúdo que está sendo trabalhado na sala de aula. Investigou-se o potencial pedagógico do uso 
das imagens na sala de aula, a fim de instigar alunos/as e professores/as na produção 
colaborativa de Objetos de Aprendizagem Digitais. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ALTAIR FERREIRA 
Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação Docente: A produção colaborativa de objetos de aprendizagem como proposta 
para o uso integrado das mídias presentes no espaço escolar 

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


Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Formação de Professores/as, Mídias, Cultura de massa, 
Resumo: O surgimento das mídias digitais possibilitou uma intensa produção de objetos de 
aprendizagem disponíveis em sítios repositórios tais como: Portal do Professor do MEC, Portal 
Dia a Dia da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, o RIVED, o Domínio Público, dentre 
tantos outros sítios que disponibilizam gratuitamente estes recursos pedagógicos. O uso integrado 
das mídias presentes no espaço escolar, mesmo após alguns anos de sua instalação ainda é 
modesto, fato que nos instigou a propor um curso de produção de objetos de aprendizagem com 
objetivo de contribuir para a formação docente. Consideramos a produção colaborativa de objetos 
de aprendizagem uma possibilidade para o uso integrado das mídias presentes no espaço 
escolar, ao mesmo tempo que o/a aluno/a aprende usar o computador e a internet para construir 
os objetos de aprendizagem também assimila o conteúdo que está sendo trabalhado na sala de 
aula. Esta produção didático-pedagógica tem por finalidade fornecer material didático aos/às 
professores/as que participarão do curso presencial no Colégio Alberto Byington de Maringá. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: AMÁLIA BARRIONUEVO THEODORO 
Orientador: Maurício César Vitória Fagundes - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gestão participativa e recursos financeiros: desafio possível? 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Financiamento da educação pública, Gestão participativa, Programa Dinheiro 
Direto na Escola, Instâncias colegiadas, 
Resumo: O presente trabalho aborda as formas de participação das instâncias colegiadas em 
ações escolares, analisando os desafios e impactos na gestão dos recursos recebidos pela escola 
pública, com ênfase ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. O projeto tem como base 
teórica as circunstâncias políticas, sociais e econômicas que permearam o financiamento da 
Educação pública, no surgimento da Constituição Federativa do Brasil, de 1988 e a partir de 1995, 
com a política de descentralização de recursos para as escolas públicas brasileiras, com a criação 
pelo Governo Federal do Programa Dinheiro Direto na Escola. Utilizou-se na pesquisa-ação 
análise documental, participação nas atividades de rotina escolar, em caráter de reuniões, para 
definições das ações do uso dos recursos, questionários abrangendo as dimensões referentes ao 
grau de participação das instâncias colegiadas e observações cotidianas. Analisa e traz reflexões 
sobre os desafios que influenciam a rotina da gestão escolar, considerando a trajetória desde o 
planejamento até a aplicação dos recursos, tendo como resultado a necessidade de incentivos 
para participação pública nas decisões escolares. Este estudo teve como principais aportes 
teóricos: Adrião e Peroni (2007), Brito e Holanda (2009), Gadotti (1998), Gouveia (2006), Kleba et 
al. (2015), Luck (2006), Paro (2000) e legislações pertinentes ao assunto. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: AMÁLIA BARRIONUEVO THEODORO 
Orientador: Maurício César Vitória Fagundes - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Os recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE: desafios da 
gestão participativa 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Recursos financeiros da educação, Desafios da gestão participativa, Programa 
dinheiro direto na escola, Instâncias colegiadas, 
Resumo: A escola pública na atualidade apresenta muitos desafios para gerir os recursos 
financeiros, tornando-se necessário investigar formas de ampliar e redimensionar a participação 
da comunidade nas ações escolares. Esta unidade didática tem como objetivo divulgar junto às 
instâncias colegiadas o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e temas que tratam do 
orçamento público educacional. Traz reflexões, visando uma participação mais atuante das 
instâncias colegiadas na gestão de recursos na escola. Neste sentindo, faz-se necessário 
compreender as origens dos recursos, entender suas limitações e níveis orçamentários focados 
em regimes federais e estaduais, conhecer a legislação, aprimorar debates e a assim obter maior 
articulação na participação social, gerando autonomia na aplicabilidade dos recursos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: AMAURI ANTÔNIO FONTANA 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INSTÂNCIAS COLEGIADAS: DO CAMPO TEÓRICO AO CONTEXTO DA PRÁTICA 
Tema: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E ESTADUAIS NO CONTEXTO 
HISTÓRICO-POLÍTICO DO ESTADO BRASILEIRO, FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 
PROCESSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Instâncias Colegiadas, Papel do Gestor, 
Resumo: Considerando que as instâncias colegiadas são espaços onde diferentes componentes 
da comunidade escolar se organizam, torna-se necessário garantir o diálogo entre elas e o gestor, 
de modo que seja facilitado o exercício da democracia. Em função disso, durante todo trabalho 
realizado, se propôs conceituar o que é Gestão Democrática analisando a participação do gestor 
e das instâncias colegiadas. Além disso, realizou-se um estudo sobre os colegiados (Associação 
de Pais, Mestres e Funcionários, Conselho Escolar e Grêmio Estudantil), esclarecendo a função 
de cada órgão e verificando sua real participação e efetivação no Colégio Estadual João Rysicz, 
localizado no município de Marquinho. A metodologia empregada baseou-se na análise do 
estatuto das três entidades e a gestão escolar, para coleta dados que subsidiaram uma proposta 
de melhoria nas relações, de modo a favorecer o desenvolvimento de parcerias e colaboração 
entre elas, ao tempo em que se procurou compreender de que maneira a gestão democrática 
participativa apresentada no Projeto Político Pedagógico se efetiva no contexto da prática. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: AMAURI ANTÔNIO FONTANA 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Gestão Democrática na escola Pública: do Campo Teórico ao Contexto da prática 
 

Tema: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E ESTADUAIS NO CONTEXTO 
HISTÓRICO-POLÍTICO DO ESTADO BRASILEIRO, FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 
PROCESSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Instâncias Colegiadas 
Resumo: Considerando que as instâncias colegiadas são espaços, onde diferentes componentes 
da comunidade escolar se organizam, torna-se necessário garantir o diálogo entre elas e o gestor, 
de modo que seja facilitado o exercício da democracia. Em função disso, este projeto se propõe 
conceituar o que é Gestão Democrática, analisando a participação do gestor e das instâncias 
colegiadas. Além disso, será realizado um estudo sobre os colegiados (Associação de Pais, 
Mestres e Funcionários, Conselho Escolar e Grêmio Estudantil), esclarecendo a função de cada 
órgão e verificando sua real participação e efetivação no Colégio Estadual João Rysicz, localizado 
no município de Marquinho. A metodologia empregada será a de analisar o estatuto das três 
entidades e a gestão escolar, para coleta dados que subsidiem uma proposta de melhoria nas 
relações, de modo a favorecer o desenvolvimento de parcerias e colaboração entre elas, ao 
tempo em que se procura compreender de que maneira a gestão democrática participativa 
apresentada no Projeto Político Pedagógico se efetiva no contexto da prática. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ANDRÉ ANDERSON ROSSATO 
Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO ESCOLAR 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Princípio, Constitucional, Eficiência, Gestão Escolar, Ensino Público, 
Resumo: Este artigo discorre sobre os estudos e análises apresentando os principais resultados 
e discussões da implementação do projeto inicial que teve como proposição o princípio 
constitucional na gestão escolar. Buscou-se demonstrar que a eficiência aproxima-se da ideia de 
economicidade. Visando atingir os objetivos, traduzidos pela prestação de serviços, do modo mais 
simples, rápido, econômico, elevando a relação custo/benefício do serviço público. Este trabalho 
desenvolveu-se como procedimento técnico em uma pesquisa bibliográfica, em relação à 
abordagem do problema analisou-se de maneira qualitativa, também se realizou uma pesquisa de 
campo tendo como lócus da pesquisa o Colégio Estadual Stella Maris, localizado na cidade de 
Andirá - PR. Este tema é de grande valia para que se aplique à Gestão Escolar e seus agentes 
(direção, equipe pedagógica, professores e funcionários) a convicção do bem comum, por meio 
do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, 
sem burocracia, e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e 
morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar 
desperdícios e garantir uma maior qualidade no ensino público. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ANDRÉ ANDERSON ROSSATO 
Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 
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Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Principio Constitucional da Eficiência na Gestão Escolar 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão, Eficiência, Escola, Estado, Governo 
Resumo: O presente projeto visa elaborar um estudo de forma concisa e objetiva sobre a atual 
situação dos princípios constitucionais relacionados à Gestão Escolar, com o escopo de além de 
observá-los no que tange a eficiência dos mesmos, também conscientizar o agente público, aqui 
representados pelos professores pedagogos e toda a comunidade escolar da importância do 
tema. Na busca de uma boa Gestão Escolar, o que se espera de fato é que os serviços públicos 
sejam realizados com adequação às necessidades da escola e na realidade a qual está inserida, 
para contribuir de forma efetiva e incondicional, para a arrecadação de resultados eficientes. 
Atualmente tendo em vista a mídia televisiva muito tem se discutido sobre a qualidade das obras 
e serviços executados pelo poder público. A eficiência, pelo senso comum, deveria ser sempre 
fator determinante para atuação da Gestão Escolar, mas na prática isso não tem acontecido no 
interior de nossas escolas. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ANGÉLICA ALECSANDRA DUPRAT 
Orientador: Uilson Nunes de Oliveira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Escola e Família na Educação Especial 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
brasileiro, fundamentos, princípios e processo da gestão democrática da Educação 
Palavras-chave: Escola, Família, Participação, Educação Especial, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo principal apresentar as reflexões sobre a família na 
escola, levando-se em conta que a família é a base para o desenvolvimento da criança e do 
adolescente. É nela que se solidificam os valores que envolvem os conhecimentos próprios da 
cada cultura e os fundamentos existenciais mais profundos. Com o objetivo de aproximar, discutir, 
unir e ampliar os papéis educativos da família e da escola, num processo de participação 
mediante uma relação harmoniosa e comprometida. A proposta apresentada para este estudo 
será desenvolvida com base em pesquisa participativa na qual, pesquisador e pesquisados, 
estarão em atividades que terão como método a pesquisa de campo, levantando dados, servindo 
como base para o conhecimento da realidade em que os pais e alunos estão inseridos e no 
desenvolvimento de atividades coletivas, envolvendo pais e/ou responsáveis, educadores, equipe 
de direção, equipe multiprofissional, professores da Escola de Educação Básica Zilda Arns, na 
modalidade de Educação Especial e a professora PDE que estará realizando esta pesquisa. Este 
projeto ampliará e fortalecerá o trabalho realizado na Escola de Educação Básica Zilda Arns na 
modalidade de Educação Especial, mantida pela APAE- Associação de Pais dos Excepcionais do 
Município de Salto do Lontra-Pr. 
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Professor PDE: ANGÉLICA ALECSANDRA DUPRAT 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Escola e Família na Educação Especial 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
brasileiro, fundamentos, princípios e processo da gestão democrática da Educação 
Palavras-chave: Escola, Família, Educação Especial, Parceria, 
Resumo: A família é parte integrante de uma Gestão Democrática, como ela poderá engajar-se e 
envolver-se no acompanhamento escolar de seus filhos para minimizar as consequências à 
aprendizagem e socialização do aluno na escola? Percebe-se a necessidade de uma prática de 
gestão escolar que insira a família nos processos gestionários e demais espaços de participação 
na vida escolar. Portanto, compreendemos que algumas ações poderão contribuir para o êxito 
deste entendimento e inserção, intensificando reuniões com os pais e abordando temas 
envolvendo o assunto, pois a busca de pais através de visitas aos seus lares, e a apresentação 
de material didático na forma de cartilha que poderá auxiliá-los na condução de seus filhos no 
meio educacional e no seu desenvolvimento cognitivo. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ANGELITA ANA SARAIVA 
Orientador: PATRÍCIA LESSA DOS SANTOS - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Metodologia do Programa A União Faz a Vida: uma contribuição pedagógica no contexto 
escolar da prática docente em educação especial 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Formação Docente, Deficiência Intelectual, Expedição Investigativa, 
Aprendizagem Significativa, 
Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar algumas propostas metodológicas e 
estratégias de ensino que podem contribuir com a prática pedagógica para estudantes com 
deficiência intelectual. A pesquisa realizada explorou alguns aspectos do programa A União Faz a 
Vida e de sua contribuição no processo de aprendizagem. O objetivo traçado possibilitou trabalhar 
com estratégias de ensino, por meio da expedição investigativa que propõe vivências promovendo 
o olhar investigativo, instigando a observação, a experimentação, focada nos conhecimentos 
práticos da sala de aula. É imprescindível a formação continuada docente, a fim de que a equipe 
pedagógica possa compreender melhor a sua prática e buscar alternativas educacionais que 
visem atender as necessidades específicas de cada estudante. A ideia é aprender relacionando 
as diferentes áreas do conhecimento, trabalhando de forma interdisciplinar, com práticas 
pedagógicas diferenciadas despertando o interesse e curiosidade. É uma forma de aplicar, de 
maneira prática, estratégias e conceitos básicos, com a proposta de facilitar o processo ensino e 
aprendizagem, para que o mesmo tenha sentido e significado. Conclui-se que a participação ativa 
em um ambiente de aprendizagem por meio de exploração dos diferentes caminhos educativos 
resulte em uma aprendizagem significativa, culminando no acompanhamento do desenvolvimento 
em todas as etapas do processo de aprendizagem das pessoas com deficiência intelectual. 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ANGELITA ANA SARAIVA 
Orientador: PATRÍCIA LESSA DOS SANTOS - IES: UEM 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Metodologia do Programa A União Faz a Vida: uma contribuição pedagógica no contexto 
escolar da prática docente em educação especial 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão Escolar, Formação Docente, Aprendizagem Significativa, Método de 
Ensino, Deficiência Intelectual, 
Resumo: A Produção Didático-pedagógica propõe algumas reflexões com professores da Escola 
Maria do Rosário Torre, Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade Educação 
Especial - PR, buscando identificar as contribuições, avanços e desafios da metodologia do 
Programa A União Faz a Vida e sua relevância para uma aprendizagem significativa no cotidiano 
escolar da prática docente na modalidade Educação Especial. Esse projeto visa apontar possíveis 
estratégias de ensino com práticas, por meio da expedição investigativa, textos, oficinas com 
materiais pedagógicos manipuláveis, levando o docente perceber a importância de diversos 
instrumentos para efetivar aprendizagem. Serão realizadas ações com os educadores que visam 
refletir sobre: a aplicabilidade da metodologia do Programa A União Faz a Vida e os princípios 
que embasam essa metodologia; pedagogia de projetos; compreender a importância da 
Aprendizagem Significativa no processo de aprendizagem da pessoal com deficiência intelectual; 
compreender como a investigação apreciativa pode contribuir ação docente. Assim sendo, 
pretende-se oferecer subsídios, por meio de uma prática pedagógica voltada ao sucesso da 
aprendizagem, porém respeitando o tempo e o ritmo do aluno aprender. Portanto, esses recursos 
objetivam garantir a aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual, seguida de uma 
pesquisa bibliográfica na qual se fará uma breve contextualização da realidade da prática docente 
no seu cotidiano escolar, que permite o aluno experimentar o conteúdo por meio de 
aprendizagens e vivências. Serão realizados encontros presencias e palestras com convidados. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ANTÔNIO SÉRGIO CARNEIRO FERRAZ 
Orientador: Maria Sílvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A comunicação nas instituições públicas para democratizar o acesso aos processos 
desenvolvidos 
Tema: As politicas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-politico do estado 
brasileiro, fundamentos, princípios e processos da gestão democrática da educação. 
Palavras-chave: Gestão Educacional, Fluxo de Informação, Fluxograma, Planejamento, 
Resumo: Este artigo busca compreender a forma de comunicação dos fluxos de informações dos 
processos desenvolvidos na escola e contidos no plano de ação do gestor para a comunidade 
escolar, utilizando o fluxograma. Estudos vêm sendo realizados visando investigar o modelo de 
gestão pública onde a comunidade conheça e participe da construção do planejamento da 
instituição, conhecendo seus fluxos e mapeando as oportunidades de melhorias frente aos 
processos. O fluxograma como forma de tradução de uma ação para desenvolver uma 
mentalidade que reduza os desperdícios possibilita a comunicação como uma atividade sistêmica. 
Esta é uma pesquisa ação, onde pesquisador e participantes buscam responder situações 
problemas apresentados. Foram utilizadas as técnicas da observação, questionário, entrevista e 
coleta de documentos. Os resultados indicam falta de familiaridade dos representantes da 
comunidade escolar com os documentos oficiais; comunicação dos processos prioritariamente por 
instrumentos escritos; indefinição quanto à missão, objetivos e valores da instituição; a 
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necessidade de construção de fluxograma para representar os processos; e, o papel central do 
gestor. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ANTÔNIO SÉRGIO CARNEIRO FERRAZ 
Orientador: Maria Sílvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A comunicação nas instituições públicas para democratizar o acesso aos processos 
desenvolvidos 
Tema: As politicas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-politico do estado 
brasileiro, fundamentos, princípios e processos da gestão democrática da educação. 
Palavras-chave: Planejamento, Fluxo de informação, Fluxograma 
Resumo: Este caderno temático estuda como ocorre a comunicação nas instituições públicas, 
objetivando democratizar o acesso dos processos desenvolvidos. Ao pensar a escola é 
necessário considerar os sujeitos que a constitui e como se relacionam com o planejamento 
proposto pelos gestores. Desta forma, é importante saber de que forma se comunica o fluxo de 
informação desenvolvido pela escola para a comunidade. Atendendo a linha de estudo da Gestão 
Escolar, será composto por quatro unidades didáticas: análise do ambiente interno e externo da 
escola, identificando e compreendendo seus cenários; estudo do Plano de Ação buscando 
entender as formas de comunicação existentes entre a escola e comunidade e suas implicações 
na tomada de decisões; construção de ações de comunicação que visam democratizar o acesso 
das informações produzidas no interior da escola; elaboração de fluxogramas de processos. A 
metodologia será do tipo pesquisa ação fundamentada por Thiollent (1996, p.6) como uma forma 
de ação coletiva que é orientada em função de resolução de problemas ou objetivos de 
transformação, supõe uma forma de ação planejada. Quanto à abordagem a pesquisa será 
qualitativa buscando a compreensão da realidade vivida. Para a coleta de dados serão utilizadas 
as técnicas da observação, questionário, entrevista e a coleta de documentos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: APARECIDA MAGALHÃES VILLATORRE 
Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: como o aluno interpreta? 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Função Social, Gestão, Coletivo Escolar, Organização Escolar, Democracia 
Participativa, 
Resumo: Neste artigo, apresentam-se elementos teóricos a respeito da função social da escola, 
bem como reflexões sobre o compromisso do gestor e a participação do coletivo na organização 
do ambiente escolar para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 
Apresentam-se também dados, análises e considerações a respeito da implementação do Projeto 
de Inserção Pedagógica na Escola e do curso do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE 2016/2017). 
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‘Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: APARECIDA MAGALHÃES VILLATORRE 
Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O conhecimento como condição de aprendizagem: a indisciplina influencia o processo 
educativo? 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Agente escolar, Gestão escolar, Função da Escola, Aluno, Disciplina, 
Resumo: Este material aborda questões relativas à compreensão e ao comportamento daqueles 
que agem sobre o ensino e interferem na disciplina escolar. O objetivo desta unidade pedagógica 
é apresentar uma reflexão sobre conceitos e práticas pedagógicas confrontando-os com a postura 
individual e coletiva dos agentes de ensino na escola. Para tanto, colocamos em discussão a 
função social da escola, a consciência dos agentes de ensino quanto ao seu papel dentro da 
comunidade escolar, a gestão democrática e participativa, a construção do PPP, a 
responsabilidade de todos e de cada um no que se refere à aprendizagem do aluno, entre outros 
temas. A aplicação desse material será feita por meio de um curso com a participação de agentes 
de ensino, gestores, professores, coordenadores pedagógicos e agentes I e II. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: AURORA DOS SANTOS 
Orientador: Patrícia Cristina Formaggi Cavaleiro Navi - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estudo de Metodologias Diferenciadas na Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos (Enfrentamento e combate ao abandono 
escolar)  
Palavras-chave: Educação de Jovens e adultos, Evasão, Metodologia, Aprendizagem, 
Resumo: Ciente dos altos índices de evasão escolar no ensino fundamental da modalidade 
educação de jovens e adultos (EJA), este artigo tem como objetivo principal promover um estudo 
de metodologias diferenciadas para os docentes que trabalham em salas de aula. Acredita-se que 
aulas com diferentes metodologias e que enfatizem a interdisciplinaridade entre os conteúdos 
despertam o interesse e a motivação dos alunos em permanecer na escola e efetivam a 
aprendizagem, levando-os à conclusão do ensino fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: AURORA DOS SANTOS 
Orientador: Patrícia Cristina Formaggi Cavaleiro Navi - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudo de Metodologias Diferenciadas na Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos (Enfrentamento e combate ao abandono 
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escolar)  
Palavras-chave: Jovens e adultos, EJA, Evasão 
Resumo: Esta produção didático pedagógico tem como objetivo principal contribuir com 
sugestões de metodologias diferenciadas que enfatizem a interdisciplinaridade entre conteúdos 
destinados aos professores para implementação em salas de aula com os alunos jovens e adultos 
do ensino fundamental. A implementação deste material visa despertar uma motivação nos 
alunos, efetivar a aprendizagem e conseguir que os educandos permaneçam na escola e 
concluam o ensino fundamental. Acredita-se que este trabalho poderá oferecer subsídios 
importantes para reflexão acerca da evasão escolar na modalidade Jovens e Adultos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: BEATRIZ PEREIRA TELES 
Orientador: Sônia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: VIOLÊNCIA ESCOLAR: CONCEITOS E VERTENTES COM ÊNFASE NA CONSTRUÇÃO 
DE PROPOSTAS PARA REDUÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA 
Tema: Violência escolar/ Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Violência, Formação, Reflexão, Proposta, Intervenção 
Resumo: O presente artigo visa apresentar resultados do projeto realizado no Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, turma de 2016, tendo como objeto de estudo 
refletir e discutir a violência em seus vários enfoques no âmbito escolar, bem como produzir 
elementos para possíveis propostas de prevenção e interferência no quadro de violência 
observado no Colégio Estadual do Campo Professora Margarida Franklin Gonçalves, no Distrito 
do Campinhos, município de Ibaiti. Para tanto, foi necessário identificar os tipos de violências 
encontradas na referida instituição de ensino, os agentes envolvidos nesta relação e quais os 
reflexos dessas ações no meio escolar. Ademais, cumpriu diferenciar se esse assunto pertencia à 
esfera policial ou educacional conforme estudos e discussões aplicadas ao tema. Por sua vez, 
não há como dissociar a questão da violência escolar dos conflitos presentes em todos os 
segmentos da sociedade, ao passo que é imprescindível buscar mutuamente a reconstrução das 
relações no interior das escolas e transformar as dificuldades em ponto de partida para as 
mudanças necessárias. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: BEATRIZ PEREIRA TELES 
Orientador: Sônia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Violência escolar: conceitos e vertentes com ênfase na construção de propostas para 
redução de sua incidência 
Tema: Violência escolar/ Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Violência, Formação, Reflexão, Proposta, Intervenção 
Resumo: Esta unidade didática tem como escopo subsidiar teoricamente o projeto que visa 
refletir e discutir a violência em seus vários enfoques no âmbito escolar, bem como produzir 
elementos para possíveis propostas de prevenção e interferência no quadro de violência 
observado no Colégio Estadual do Campo Professora Margarida Franklin Gonçalves. Para tanto, 
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deve-se identificar os tipos de violências encontradas na referida instituição de ensino, os agentes 
envolvidos nesta relação e quais os reflexos dessas ações no meio escolar. Ademais, deve-se 
ainda diferenciar se esse assunto pertence à esfera policial ou educacional conforme estudos e 
discussões aplicadas ao tema. Por sua vez, não há como dissociar a questão da violência escolar 
dos conflitos presentes em todos os segmentos da sociedade, ao passo que é imprescindível 
buscar mutuamente a reconstrução das relações no interior das escolas e transformar as 
dificuldades em ponto de partida para as mudanças necessárias. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: CIRLENE APARECIDA CASTELLANI 
Orientador: Marta Lúcia Croce - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Projeto Político-Pedagógico e sua articulação com o Planejamento Docente 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: PDE, Planejamento Docente, Projeto Político-Pedagógico, Gestão Democrática 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de estudos teóricos e práticos realizados junto à 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), a partir do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), em 2016 e 2017. Agrega a 
atividade de implementação da Produção Didático-Pedagógica proposta no Projeto de 
Intervenção Pedagógica, que questionou a relação e a influência do Projeto Político-Pedagógico 
no planejamento docente e no cotidiano da sala de aula, junto aos professores. Após os estudos 
teóricos houve compartilhamento dos conhecimentos adquiridos com o Grupo de Trabalho em 
Rede (GTR), assim como a implementação junto aos professores do Colégio Estadual Professora 
Denise Cardoso de Albuquerque - Ensino Fundamental e Médio. Buscou-se promover uma maior 
interação destes profissionais com o Projeto Político-Pedagógico, contribuindo, assim, para 
subsidiar as suas ações educativas. A elaboração do planejamento docente e, 
consequentemente, o desenvolvimento e acompanhamento do processo de ensino e 
aprendizagem promovem as práticas pedagógicas que buscam a melhoria na qualidade da 
educação escolar pública. Estabelece, ainda, uma importante relação entre Projeto Político-
Pedagógico e Plano de Trabalho Docente, concorrendo para o bom andamento das práticas 
pedagógicas no cotidiano escolar. Contribui, também, para o estabelecimento de vínculos entre o 
que se pensa e que se quer para a instituição e com a educação desenvolvida na sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: CIRLENE APARECIDA CASTELLANI 
Orientador: Marta Lúcia Croce - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Projeto Político-Pedagógico e sua Articulação com o Planejamento Docente 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: PDE, Gestão Democrática, Projeto Político-Pedagógico, Planejamento Docente 
Resumo: A proposta deste material didático é demonstrar a relação e a influência que o Projeto 
Político-Pedagógico desempenha no planejamento docente e no cotidiano da sala de aula, junto 
aos professores. No cotidiano escolar nos deparamos com dificuldades em conscientizar os 
profissionais envolvidos no processo educativo na formulação e execução do Projeto Político-
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Pedagógico bem como estabelecer a coerência entre o que é descrito no mesmo e o que consta 
no planejamento docente. Assim, serão desenvolvidos estudos do material selecionado, reflexões 
e análise do Projeto Político-Pedagógico com os professores do Colégio Estadual Professora 
Denise Cardoso de Albuquerque, em Flórida - PR, no ano de 2017. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: CREUSA RODRIGUES DA SILVA VILLELA 
Orientador: Elma Júlia Gonçalves de Carvalho - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Resultados da Prova Brasil: possíveis contribuições para prática pedagógica nos anos 
finais do Ensino Fundamental 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Prova Brasil, Qualidade do Ensino, Prática Pedagógica 
Resumo: Nas últimas décadas, a escola pública brasileira passou a atender um número cada vez 
maior de alunos, porém, a ampliação no atendimento não representou avanços na qualidade da 
educação, pois o que tem se observado ao longo dos últimos anos são índices que refletem 
problemas de abandono, repetência e baixo desempenho escolar. Diante desse desafio, o 
presente artigo teve como objetivo refletir sobre a Prova Brasil e suas possíveis contribuições na 
definição de prioridades e tomada de decisões pedagógicas e administrativas para a busca da 
melhoria a qualidade do ensino. Na análise consideramos que, embora a Prova Brasil seja 
relevante para o processo pedagógico na escola, não pode resultar apenas da verificação do 
rendimento escolar. Concluímos que ela deve ser analisada coletivamente pelos professores, 
gestores e equipe pedagógica, de modo a subsidiar o trabalho pedagógico desenvolvido em sala 
de aula a fim de assegurar que os alunos se apropriem dos conhecimentos científicos, bem como 
possam desenvolver as suas funções mentais superiores. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: CREUSA RODRIGUES DA SILVA VILLELA 
Orientador: Elma Júlia Gonçalves de Carvalho - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resultados da Prova Brasil: possíveis contribuições para prática pedagógica nos anos 
finais do Ensino Fundamental 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Prova Brasil, Contribuições, Qualidade do Ensino, 
Resumo: A presente Unidade Didática abordará a relevância dos resultados/indicadores da Prova 
Brasil. O objetivo é refletir sobre a Prova Brasil e suas possíveis contribuições na definição de 
prioridades e tomada de decisões pedagógicas e administrativas para a busca da melhoria da 
qualidade do ensino do Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega de Umuarama - Paraná. No 
desenvolvimento do nosso trabalho realizaremos entrevistas, encontros para estudo e debates 
sobre o tema, com a intenção de auxiliar a percepção e atuação dos cursistas frente aos 
resultados da Prova Brasil. Fontes documentais e bibliográficas servirão como suporte para 
embasamento do tema. A presente intervenção pedagógica didática terá como público alvo, 
Gestores, Equipe Pedagógica e Professores, e será dividida em 08 encontros, envolvendo um 
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conjunto de procedimentos, ideias, vivências e práticas que irão compor o cenário de debates e 
discussões sobre a temática. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: CRISTINA FERREIRA 
Orientador: Flávio Rodrigo Furlanetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA EM INSTITUIÇÕES ESCOLARES: UM 
CAMINHO POSSÍVEL 
Tema: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E ESTADUAIS NO CONTEXTO 
HISTÓRICO-POLÍTICO DO ESTADO BRASILEIRO, FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 
PROCESSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Comunidade, Conselho Escolar 
Resumo: Este trabalho apresenta como temática, discutir a implementação da gestão 
democrática nas escolas. Como problema de pesquisa elenca: A organização de encontros de 
formação, a partir de situações reais, com discussões pautadas na gestão democrática, poderá 
impactar na melhoria da atividade da equipe gestora, frente aos problemas do ambiente escolar? 
Define como objetivo geral: Organizar uma proposta de encontros de formação para o Conselho 
Escolar de modo que este conselho reflita sobre suas intervenções frente a problemas reais do 
ambiente escolar, a partir dos princípios da gestão democrática. E como objetivos específicos: 
Organizar encontros de formação amparados pelos princípios da gestão democrática, tendo com 
subsídio a literatura que trata sobre a temática; Organizar encontros de formação com o conselho 
escolar; Perceber o movimento de mudança de sentido pessoal dos participantes a partir dos 
motivos que os impelem a atuar como gestores. Realiza um projeto de intervenção para coleta de 
dados de análise desse movimento de formação. Concluí que a Gestão Democrática é um 
processo em movimento e seu êxito depende de ações coletivas numa dinâmica que envolve a 
interação entre gestão escolar, professores, pais, alunos e comunidade. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: CRISTINA FERREIRA 
Orientador: Flávio Rodrigo Furlanetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO COLÉGIO ESTADUAL CASTRO 
ALVES, MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, PARANÁ, BRASIL 
Tema: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E ESTADUAIS NO CONTEXTO 
HISTÓRICO-POLÍTICO DO ESTADO BRASILEIRO, FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 
PROCESSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
Palavras-chave: GESTÃO DEMOCRÁTICA, CONSELHO ESCOLAR, AMBIENTES 
ESCOLARES, 
Resumo: No presente projeto, apresentamos como foco principal, trabalhar sobre a temática da 
gestão democrática no Colégio Estadual Castro Alves. Como justificativa, elencamos os 
problemas que temos observado por meio de nossas vivências como professora nos espaços 
escolares, tais como, a ausência dos pais e a falta de vontade de aprender manifestada pelos 
alunos. Percebemos ainda uma possível dificuldade do Conselho Escolar em lidar com tais 
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problemas. Portanto, este estudo poderá servir de subsídio para futura discussão dos membros 
que discutem e se beneficiam desse espaço escolar. Enfatizamos ainda que não pretendemos 
esgotar a discussão acerca da temática proposta, mas estimular, por meio de uma Gestão 
Democrática, o debate sobre a importância do papel do colegiado nas discussões sobre os 
problemas que emergem do dia a dia dos ambientes escolares e que interferem no processo de 
ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: DALCIANA GESSI DZIOBA 
Orientador: ISABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA BARION - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A participação da comunidade na gestão democrática da escola 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Democracia, Gestão Democrática, Participação 
Resumo: Este artigo tem por finalidade contribuir com a discussão acerca da participação de 
todos os segmentos e membros da comunidade escolar na gestão democrática da escola. Tais 
discussões podem contribuir para a melhoria da relação e organização do trabalho diretivo e 
pedagógico no ambiente escolar, buscando a conectividade, coesão e cooperação entre os 
membros da equipe escolar, por meio da participação da comunidade na gestão democrática. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: DALCIANA GESSI DZIOBA 
Orientador: ISABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA BARION - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gestão Democrática: E você com isso? 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Gestão democrática, democracia, participação 
Resumo: Esta unidade didática tem por finalidade contribuir para o entendimento sobre o 
conceito de gestão democrática e suas implicações no seio escolar, através da fundamentação 
teórica sobre o tema e estudos sobre o conceito de participação e trabalho coletivo. O interesse 
por debater tal assunto, parte da constatação de que no contexto escolar, existe pouco 
entendimento teórico sobre o assunto, e o envolvimento prático se limita em debates cotidianos 
que não se efetivam em ações práticas na proposta pedagógica da escola. Nesse sentido, o 
principal objetivo desta unidade, é contribuir para uma mudança significativa na ação do colegiado 
em relação à participação na gestão democrática da escola, buscando a superação deste 
posicionamento, elegendo a democracia e a participação, como ferramentas primordiais para a 
efetivação de um envolvimento significativo de todos neste processo. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: DETLEV UWE SURKAMP 
Orientador: Herrmann Vinicius de Oliveira Muller - IES: UFPR 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A escola pública estadual paranaense e suas instâncias colegiadas: proposta para 
ampliação da participação nos Jogos Escolares do Paraná 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: esporte e educação, educação física, jogos escolares do paraná 
Resumo: O esporte e as competições esportivas têm papel relevante na educação e formação 
global do cidadão. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná, em conjunto com a Secretaria 
do Esporte e Turismo, promovem anualmente os Jogos Escolares do Paraná, destinado aos 
alunos de 12 a 17 anos da rede pública, privada e especial de ensino. A Fase Regional deste 
evento, realizada no Núcleo Regional de Educação de Curitiba, que é o maior do estado em 
número de alunos e estabelecimentos de ensino, tem mostrado decréscimo na participação nos 
últimos anos. Considerando a importância do esporte para o desenvolvimento educacional dos 
alunos, para a disciplina de educação física e para os profissionais envolvidos, este estudo 
propõe analisar, discutir e propor soluções para as causas da falta, ou baixo índice de adesão das 
escolas, professores e alunos, especificamente da rede pública de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: DETLEV UWE SURKAMP 
Orientador: Herrmann Vinicius de Oliveira Muller - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A escola pública estadual paranaense e suas instâncias colegiadas: proposta para 
ampliação da participação nos Jogos Escolares do Paraná 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: esporte e educação, educação física, jogos escolares do Paraná 
Resumo: O esporte e as competições esportivas têm papel relevante na educação e formação 
global do cidadão. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná, em conjunto com a Secretaria 
do Esporte e Turismo, promovem anualmente os Jogos Escolares do Paraná, destinado aos 
alunos de 12 a 17 anos da rede pública, privada e especial de ensino. A Fase Regional deste 
evento, realizada no Núcleo Regional de Educação de Curitiba, que é o maior do estado em 
número de alunos e estabelecimentos de ensino, tem mostrado decréscimo na participação nos 
últimos anos. Considerando a importância do esporte para o desenvolvimento educacional dos 
alunos, para a disciplina de educação física e para os profissionais envolvidos, este estudo 
propõe analisar, discutir e propor soluções para as causas da falta, ou baixo índice de adesão das 
escolas, professores e alunos, especificamente da rede pública de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: DIRCEU RAMOS MANTOVANI 
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os agentes educacionais na gestão democrática da escola pública 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
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Palavras-chave: Gestão Escolar, Democrática, Participação, Agentes Educacionais, 
Resumo: Este projeto foi produzido pensando em promover uma participação efetiva de todos os 
funcionários dos diversos setores escolares na tomada de decisões, independente da função que 
esses exercem, buscando a valorização de suas competências técnicas e intelectuais. Na 
sociedade atual, muito se tem falado sobre a gestão democrática como uma aliada para a 
promoção da melhoria da qualidade do ensino, porém, para que isso aconteça, ela deve envolver 
toda a comunidade escolar com o intuito de assegurar não somente a entrada, mas também a 
permanência dos alunos na escola. Percebemos claramente ao longo dos anos, a dificuldade no 
que diz respeito à participação ativa dos agentes I e II na tomada de decisões no ambiente 
escolar, já que muitos não se sentem parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. 
Com o objetivo de levá-los a refletir sobre a participação na gestão escolar democrática e 
conscientizá-los das atribuições da função que ocupam, foi desenvolvido um trabalho junto à 
comunidade escolar que propiciou discussões sobre o reconhecimento, a importância e o respeito 
às ações realizadas pelos mesmos. O conteúdo foi ministrado por meio de uma formação 
continuada, organizada em oficinas, de maneira sistemática, permitindo que os funcionários 
tivessem uma melhor compreensão do tema em questão. As atividades envolveram leitura de leis, 
artigos científicos, vídeos, palestras, debates e plenárias. A metodologia de pesquisa utilizada foi 
à qualitativa. Os resultados foram satisfatórios e houve grande interesse e participação nas 
atividades propostas e na assimilação dos conteúdos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: DIRCEU RAMOS MANTOVANI 
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os Agentes Educacionais na Gestão democrática da escola pública 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Democracia, gestão escolar, escola, agentes educacionais, participação, 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica será aplicada em forma de um grupo de 
estudos para os agentes educacionais I e II dividida em quatro temas e oito encontros, organizada 
em forma de uma unidade didática. Serão estudados e debatidos textos e vídeos sobre a gestão 
democrática da escola pública e a importância da participação destes servidores nela, por meio 
de várias atividades, como questionamentos, plenárias, dinâmicas e palestra. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: DIRCILENE SILVA DE SENE PIMENTEL 
Orientador: Valdo José Cavallet - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação escolar: analisando os avanços e retrocessos no processo ensino 
aprendizagem 
Tema: Gestão Escolar - Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores 
educacionais. 
Palavras-chave: Avaliação, Participação, Repensar, 
Resumo: Este trabalho teve como pressuposto provocar uma reflexão sobre como está sendo 
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desenvolvida a avaliação escolar para os alunos do 6º ano do Colégio Estadual Jayme Canet - 
Ensino Fundamental e Médio. Tal preocupação se baseia no fato de que, os estudantes saem de 
uma escola onde na maioria dos casos apenas um professor os atende, e quando chegam às 
séries finais do Ensino Fundamental eles se deparam com vários professores, e neste momento 
as dificuldades no ensino aprendizagem aparecem. Neste contexto, o intuito deste trabalho foi o 
de promover junto à equipe pedagógica uma análise de como vem ocorrendo as avaliações 
destes estudantes que, geralmente enfrentam algumas barreiras necessitando de maior atenção e 
flexibilidade dos educadores. Outro ponto importante deste projeto foi à troca de experiências 
entre os docentes e a divulgação de diferentes estudiosos que pesquisam sobre a importância da 
avaliação contínua em sala de aula, com o intento de suscitar o pensar crítico sobre a diversidade 
de alunos em sala de aula, e como proporcionarem um ensino aprendizagem com os recursos 
que lhes são oferecidos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: DIRCILENE SILVA DE SENE PIMENTEL 
Orientador: Valdo José Cavallet - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliação escolar: analisando os avanços e retrocessos no processo ensino 
aprendizagem 
Tema: Gestão Escolar - Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores 
educacionais. 
Palavras-chave: Avaliação, Aprendizagem, Reflexão 
Resumo: O trabalho tem como objetividade provocar uma reflexão sobre como está sendo 
desenvolvida a avaliação escolar para os alunos do 6º ano do período vespertino do Colégio 
Estadual Jayme Canet - Ensino Fundamental e Médio. Tal preocupação se baseia no fato de que 
esses estudantes saem de uma escola onde na maioria dos casos apenas um professor os 
atende, chegando às séries finais do Ensino Fundamental eles se deparam com vários 
professores. O intuito é promover junto à equipe pedagógica uma análise de como vem ocorrendo 
as avaliações destes estudantes que iniciam as séries finais do Ensino Fundamental com 
algumas barreiras, pois, passam a ter vários professores, com diferentes disciplinas e neste 
contexto necessitam de maior atenção por parte dos educadores. Outro ponto importante deste 
projeto é a promoção de troca de experiências entre os docentes e a divulgação de ideias de 
estudiosos que pesquisam sobre a importância da avaliação contínua em sala de aula, com o 
intento de suscitar o pensar crítico sobre a diversidade de alunos em sala de aula, e como 
proporcionarem um ensino aprendizagem com os recursos que lhes são oferecidos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: EDILSON MACIESKI ONOFRE 
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gestão Democrática: organização da gestão financeira dos recursos públicos no Colégio 
Estadual Leonardo da Vinci 
Tema: Gestão Democrática na Organização Financeira dos Recursos Públicos do Colégio 
Estadual Leonardo da Vinci 
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Palavras-chave: Gestão Democrática, Financeira, Participação, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo averiguar se os recursos do governo estão sendo 
utilizados de maneira satisfatória, baseando-se na metodologia utilizada para a confecção do 
mesmo sendo teórico-empírico, onde além de pesquisa bibliográfica, foi utilizada a pesquisa de 
campo, onde os dados foram obtidos através de levantamento da documentação direta realizada 
na escola. Foram aplicados questionários aos profissionais da escola, assim como foram 
registradas observações diárias. Desta forma, o estudo deste projeto de pesquisa é verificar a 
Gestão democrática dentro da Gestão financeira, no Colégio Leonardo da Vinci cidade de Dois 
Vizinhos funciona de maneira eficiente, e como torná-lo eficiente para satisfazer a comunidade 
escolar em suas necessidades. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: EDILSON MACIESKI ONOFRE 
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GESTÃO DEMOCRÁTICA: ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DOS 
RECURSOS PÚBLICOS NO COLÉGIO ESTADUAL LEONARDO DA VINCI 
Tema: Gestão Democrática na Organização Financeira dos Recursos Públicos do Colégio 
Estadual Leonardo da Vinci 
Palavras-chave: Gestão democrática, Gestão financeira, Escola Pública, Recursos, Prioridades, 
Resumo: A Unidade Didática a seguir propõe um material pedagógico, que trata sobre a 
importância da gestão escolar democrática dos recursos financeiros, numa perspectiva 
democrática de educação na escola pública sendo fundamental para legitimar, dar transparência 
e escolher as prioridades, além de permitir aporte de recursos de forma voluntária pela 
comunidade, onde a escola está inserida. Desta forma, o problema deste projeto de pesquisa é 
verificar a Gestão democrática dentro da Gestão financeira, no Colégio Leonardo da Vinci cidade 
de Dois Vizinhos funciona de maneira eficiente, e como torná-lo eficiente para satisfazer a 
comunidade Escolar em suas necessidades. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ÉDNA MAZO VERSORI 
Orientador: Tiago Pereira Leite - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O papel da escola no resgate a Educação em Direitos Humanos. Um pé na realidade da 
escola e outro no coração da família do século XXI 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos, Família, Escola, valores Humanos 
Resumo: O presente artigo, objetiva apresentar uma proposta de intervenção pedagógica, 
atinente ao Programa de Desenvolvimento da Educação Pública do Paraná (PDE), desenvolvido 
no município de Assis Chateaubriand, Colégio Estadual Bragantina - Ensino Fundamental e 
Médio, com alunos do 8º ano matutino, Ensino Fundamental Final. Como sustentação, foi 
cumprida a implementação em um período de 32 horas contando com vídeos, roda de conversa, 
pesquisas, levantamento de dados, dinâmica, exposição oral, confecção de cartazes e contação 
de história. A avaliação foi participativa e através de dinâmicas. Por meio deste estudo, buscou-se 

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


fortalecer e ampliar a educação para a aprendizagem em Educação em Direitos Humanos, 
visando à vivência de uma cultura de direitos, para que respeitem o outro e a si mesmo, e para 
que compreendam e valorizem a diversidade sociocultural e a convivência livre de conflitos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ÉDNA MAZO VERSORI 
Orientador: Tiago Pereira Leite - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O papel da escola no resgate a Educação em Direitos Humanos. Um pé na realidade da 
escola e outro no coração da família do século XXI 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos, Família, Escola, valores Humanos 
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica será implementado no Colégio Estadual 
Bragantina, está localizado no Distrito de Bragantina, Município de Assis Chateaubriand afastado 
trinta quilômetros da sede. Atende crianças da educação fundamental final do 6ª ao 9ª ano, 
ensino médio noturno. Assim, o presente projeto tem em vista a formação pessoal dos alunos, no 
que se refere à Educação em Direitos Humanos. A maioria são crianças e adolescentes que vêm 
de famílias que trabalham muito para sobreviver, são pais ou responsáveis que saem cedo e 
retornam ao anoitecer, portanto, não têm muito tempo para acompanhar o desenvolvimento 
escolar dos filhos, mas apesar disso, seus filhos, são alunos com muita capacidade a ser 
explorada, como qualquer outro de diferentes culturas e classes sociais. O que falta a eles, 
segundo minha constatação, é uma Educação em Direitos Humanos que os estimulem para o 
bom convívio, tanto na sociedade, na família, como também em todos os contextos onde estes 
adolescentes estão inseridos. Nesse contexto, objetivamos desenvolver um projeto que direcione 
o aluno a reconhecer-se como sujeito de direitos e deveres para que possa assimilar os valores 
humanos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ELAINE DA SILVA CHIQUETI 
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Há Participação no Conselho de Classe? Uma Proposta de Implementação com Alunos e 
Pais 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho de Classe, Comunidade Escolar 
Resumo: Levando em consideração que as reuniões do Conselho de Classe realizadas no 
Colégio Estadual do Campo Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado - Ensino Fundamental e Médio 
acontecem de forma unidirecional, ou seja, somente o aluno é avaliado, faz-se necessário um 
estudo com objetivo de implementar um Conselho de Classe Participativo, envolvendo a 
comunidade escolar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem sob o enfoque da 
Gestão Democrática. A Produção Didática Pedagógica acontecerá com a constituição de grupos 
de estudos com o objetivo de esclarecer e entender o real propósito do Conselho de Classe, 
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realização do Pré-Conselho e implementação das ações pedagógicas elencadas no Conselho de 
Classe. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ELAINE DA SILVA CHIQUETI 
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Há Participação no Conselho de Classe? Uma Proposta de Implementação com Alunos e 
Pais 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho de Classe, Comunidade Escolar 
Resumo: Levando em consideração que as reuniões do Conselho de Classe realizadas no 
Colégio Estadual do Campo Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado - Ensino Fundamental e Médio 
acontecem de forma unidirecional, ou seja, somente o aluno é avaliado, faz-se necessário um 
estudo com objetivo de implementar um Conselho de Classe Participativo, envolvendo a 
comunidade escolar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem sob o enfoque da 
Gestão Democrática. A Produção Didática - Pedagógica acontecerá com a constituição de grupos 
de estudos com o objetivo de esclarecer e entender o real propósito do Conselho de Classe, 
realização do Pré-Conselho e implementação das ações pedagógicas elencadas no Conselho de 
Classe. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ÉLEM RIBEIRO DO VALLE POIANI 
Orientador: Marcos Aurélio Zanlorenzi - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Olhar para si mesmo e ver o mundo - A construção do Trabalho Colaborativo dentro do 
ambiente escolar 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores Educacionais. 
Palavras-chave: Dinâmicas de grupo, Formação Continuada, Professores, Relações 
Interpessoais, Trabalho Colaborativo, 
Resumo: No ambiente escolar, os professores além de enfrentarem situações que podem causar 
desmotivação e estresse ainda encaram uma rotina profissional solitária. Com as atribulações do 
cotidiano escolar, eles não mantêm um relacionamento mais próximo com seus próprios colegas 
de trabalho. Não há tempo suficiente para que troquem experiências, angústias e conversem 
sobre as dificuldades encontradas nas práticas diárias em sala de aula e na escola como um todo. 
O bom relacionamento com todos os membros da escola é fundamental para que o trabalho 
educativo seja completo e o ato de ensinar reflita como um ato prazeroso. Por meio deste artigo 
apresento o relato de uma experiência, realizada no Colégio Estadual Ângelo Volpato, no 
município de Curitiba, Paraná, que utiliza dinâmicas de grupo e textos, com o objetivo de, por 
meio de interação grupal, incentivar a reflexão e a mudança de comportamento dos docentes 
frente a problemas e desafios de sua profissão para que, interagindo com seus pares, possam 
construir ações significativas para o grupo. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ÉLEM RIBEIRO DO VALLE POIANI 
Orientador: Marcos Aurélio Zanlorenzi - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Olhar para si mesmo e ver o mundo - A construção do trabalho colaborativo dentro do 
ambiente escolar 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores Educacionais. 
Palavras-chave: Dinâmica de grupo, Formação Continuada, Professor, Relações Interpessoais, 
Trabalho Colaborativo, 
Resumo: Este material tem como objetivo incentivar a reflexão e a mudança de comportamento 
dos docentes, frente a problemas e desafios da sua profissão, por meio de uma formação dentro 
do ambiente escolar, em forma de grupos de estudo, onde serão trabalhados: a) dinâmicas de 
grupo; b) textos para leitura e debate sobre Relações interpessoais e sobre Trabalho Colaborativo 
na Educação. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ELIZABETE DE SOUZA PICOLLI 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Enfrentamento a violência no âmbito escolar 
Tema: Diversidade Currículos e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Violência, Escola, Alunos, Professores, 
Resumo: Ao nos encontrarmos envolvidos no processo educativo, nos deparamos com grandes 
desafios no interior das escolas entre eles a violência no âmbito escolar. Partindo desta premissa, 
direciona-se neste projeto, o estudo dos fatores que vem promovendo a violência escolar e nas 
propostas de enfrentamento da mesma. Atualmente em nossas escolas a violência tornou-se algo 
rotineiro e preocupante e realizar reflexões acerca deste tema bem como procurar alternativas 
para o seu enfrentamento tornou-se necessário. Neste contexto, uma abordagem mais 
sistematizada no que tange a violência nas escolas, identificando os tipos de violência, bem como 
sua possível, causa é um caminho para uma intervenção mais eficaz. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ELIZABETE DE SOUZA PICOLLI 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Enfrentamento a violência no âmbito escolar 
Tema: Diversidade Currículos e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Violência, Escola, Alunos, Professores, 
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica, intitulada Enfrentamento à violência no âmbito 
escolar tem como objetivo realizar um diagnóstico dos tipos de violência mais frequente no 
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cotidiano e, assim, propiciar momentos de reflexões e discussões com os profissionais da 
educação sobre o tema. Além disso, através de palestras com o Conselho Tutelar, CMDA 
(Conselho Municipal da Crianças e do Adolescente), PM (Policia Militar) e Ministério Público e 
grupos de estudos procurar alternativas para o enfrentamento à violência no ambiente escolar. 
Logo, este trabalho é resultado de um planejamento pautado desde os conceitos de violência 
presenciados no âmbito escolar até uma mediação pedagógica com diferentes gêneros textuais, 
com o intuito de fomentar as discussões e reflexões do grupo. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ÉLTON LANGE 
Orientador: Adair Ângelo Dlarosa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Contribuições da avaliação do IDEB para a aprendizagem dos alunos na área de 
matemática 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Palavras-chave: Avaliação Externa Prova Brasil, Fluxo Escolar e IDEB, 
Resumo: A partir do ano de 2005 todas as escolas de nosso país passaram a fazer parte de um 
sistema de avaliação no qual, alunos de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º do Ensino 
Médio, revelam por meio de uma avaliação quais são suas competências e habilidades, nas 
disciplinas de português e matemática, a avaliação é popularmente conhecida como Prova Brasil 
e juntamente com os dados do censo escolar, índices de Aprovação, Reprovação e Evasão de 
cada escola compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Os índices 
alcançados pelo Colégio Pedro Carli vem caindo nos últimos anos, busca-se com este trabalho 
apontar as principais causas e propor ações pedagógicas para elevar estes índices, buscando 
assim atingir as metas propostas pelo MEC. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ÉLTON LANGE 
Orientador: Adair Ângelo Dlarosa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Contribuições da avaliação do IDEB para a aprendizagem dos alunos na área de 
matemática 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Palavras-chave: Avaliação Externa Prova Brasil, Fluxo Escolar e IDEB, 
Resumo: A partir do ano de 2005 todas as escolas de nosso país passaram a fazer parte de um 
sistema de avaliação no qual, alunos de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º do Ensino 
Médio, revelam por meio de uma avaliação quais são suas competências e habilidades, nas 
disciplinas de português e matemática, a avaliação é popularmente conhecida como Prova Brasil 
e juntamente com os dados do censo escolar, índices de Aprovação, Reprovação e Evasão de 
cada escola compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Os índices 
alcançados pelo Colégio Pedro Carli vem caindo nos últimos anos, busca-se com este trabalho 
apontar as principais causas e propor ações pedagógicas para elevar estes índices, buscando 
assim atingir as metas propostas pelo MEC. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ERONILDE CORDEIRO CARLET 
Orientador: Analice Czyzewski - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso da Lousa Digital como recurso pedagógico no processo de ensino aprendizagem na 
educação especial 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Tecnologia, Educação Especial, Lousa digital, 
Resumo: O presente artigo tem por finalidade demonstrar os resultados do estudo e da 
intervenção pedagógica, realizada durante o Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) 
2016/2017, com o grupo de alunos da Escola Professora Yara Serafim Educação Infantil, Ensino 
Fundamental na Modalidade Educação Especial (APAE), do Município de Barbosa Ferraz-PR. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, acompanhada por uma intervenção pedagógica, pautada 
na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural. A lousa digital caracteriza-se como objeto de estudo, 
para se verificar a proficuidade dos recursos interativos no processo de ensino e aprendizagem de 
alunos com necessidades especiais. Buscou-se apresentar uma reflexão acerca da importância 
desses recursos tecnológicos como instrumentos na organização do trabalho pedagógico na 
educação especial. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ERONILDE CORDEIRO CARLET 
Orientador: Analice Czyzewski - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso da Lousa Digital como recurso pedagógico no processo de ensino aprendizagem na 
educação especial 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacional 
Palavras-chave: Tecnologia, Educação Especial, Lousa Digital 
Resumo: O presente projeto propõe abordar o tema o uso da Lousa Digital como recurso 
pedagógico no processo de ensino e aprendizagem na educação especial. O objetivo é identificar 
os recursos disponíveis nesta ferramenta para utilizá-los como objeto pedagógico auxiliador no 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos inseridos na Escola Professora Yara Serafim 
Educação Infantil, Ensino Fundamental na Modalidade Educação Especial- APAE do Município de 
Barbosa Ferraz. Com base nos trabalhos desenvolvidos com o uso da Lousa Digital utilizar este 
dispositivo de interface humana para comandar o computador diretamente na área de projeção 
transformando a parede em quadro interativo indicando possibilidades de tornar os conteúdos 
mais próximos da real com atividades de pesquisas, simulações, informação e comunicação, 
explorando os recursos disponíveis nos softwares interativos da Lousa digital formando elo entre 
teoria e pratica. Espere-se que este trabalho possa elencar possibilidades de inovação no 
processo ensino aprendizagem e assim contribuir no aprendizado dos alunos com necessidades 
especiais. 

 

 
 

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


Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ÉVELYN CRISTHIANE CAR 
Orientador: OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE: em debate a aprovação por conselho 
de classe e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Aprendizagem, Aprovação por Conselho de Classe, Indicadores Educacionais, 
Desenvolvimento Profissional Docente, 
Resumo: O presente artigo faz uma reflexão sobre a qualidade da aprendizagem dos educandos 
aprovados por conselho de classe, no Colégio Estadual de Guaraituba (Colombo/Paraná) quando 
foram estabelecidos como critérios para análise, os indicadores externos - IDEB, e os índices de 
rendimento da unidade. A proposta de análise contempla o trabalho realizado no Plano de 
Desenvolvimento Educacional (PDE/SEEDPR), envolvendo as etapas de planejamento e 
aplicação da intervenção que congregou os representantes dos segmentos que compõem a 
comunidade escolar. Os sujeitos escolares participaram de discussões efetivadas por meio de 
Grupos Focais, quando foram manifestas e registradas suas aspirações em relação ao processo 
de qualificação das ações escolares. A partir da coleta de dados junto aos segmentos de 
pais/responsáveis, estudantes e professores foi elaborado um plano de ação como contribuição 
para superar as dificuldades identificadas pela pesquisadora em interlocução com a comunidade. 
O plano de ação pautado no diálogo e reflexões sobre a realidade escolar pode, potencialmente, 
ser incorporado pela unidade, constituindo-se em um projeto de desenvolvimento profissional 
docente que potencialize a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ÉVELYN CRISTHIANE CAR 
Orientador: OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aprovação por conselho de classe e suas implicações no processo de ensino e 
aprendizagem 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Palavras-chave: Indicadores educacionais, Aprovação por conselho de classe, avaliação da 
aprendizagem 
Resumo: Este caderno objetiva desenvolver uma proposta para melhoria da aprendizagem 
pautada em um conjunto de ações que propiciam a discussão dos indicadores educacionais e dos 
resultados obtidos nas avaliações externas - IDEB, pelo Colégio Estadual Guaraituba - EFM 
Colombo/PR. Em uma articulação entre a equipe gestora e a comunidade escolar, representados 
pelo corpo docente, representantes de pais e o grêmio estudantil. Ao trabalhar com os índices de 
aprovação, aprovação por conselho de classe, reprovação e abandono vivenciados pela escola 
nos anos de 2013 a 2015 pretende-se pesquisar de que forma estes índices terão impacto no 
processo de ensino e aprendizagem. As questões que orientam essa discussão foram definidas 
de acordo com cada segmento envolvido e propiciam o estudo e a discussão sobre os sujeitos e 
suas percepções sobre a qualidade da educação. A intenção é oportunizar a participação da 
comunidade escolar e, por meio de Grupos Focais, permitir o estudo e a discussão crítica sobre 
os desafios enfrentados no Colégio. Ao fim da proposta de intervenção será apresentado um 
plano de ação, baseado nos dados coletados nos Grupos Focais, para melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem e qualificação dos índices de rendimento da escola.·. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: FABIANA HASS MAIA 
Orientador: YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ACESSO AO MISTERIOSO DOSSIÊ - HISTÓRICO FUNCIONAL: UM DIREITO 
DEMOCRÁTICO 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Dossiê, funcionalismo, conhecimento, carreira dos profissionais da educação, 
autonomia de gestão profissional, 
Resumo: Este artigo versa sobre como a possibilidade da exploração do dossiê-histórico 
funcional pode democratizar os conhecimentos funcionais, gerando uma maior autonomia 
profissional nos servidores da educação pública de um determinado colégio estadual do Paraná. 
Esta proposta nasceu de estudos e aprofundamentos teóricos durante o processo de formação, 
implementados por debates e discussões coletivas com outros professores da Rede Estadual até 
sua concretização que foi composta por vários instrumentos para a construção deste 
conhecimento como: um questionário diagnóstico, uma conversa dialogada com os profissionais, 
o atendimento individual com o uso do manual e um questionário avaliativo aplicado aos 
participantes, além da tutoria do Curso a Distância: Grupo de Trabalho em Rede (GTR) sobre o 
tema. Como resultado percebeu-se que, é necessário um trabalho ao longo do tempo. Considera-
se por meio dos dados obtidos que ao ter acesso ao conhecimento funcional o funcionário 
consegue alcançar a autonomia necessária a educação resultando no fortalecimento da classe e 
auxiliando no seu desenvolvimento individual e social. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: FABIANA HASS MAIA 
Orientador: YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DESVENDANDO O MISTERIOSO DOSSIÊ: UM MANUAL PARA INICIANTES 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Dossiê, vida funcional, democratização, funcionalismo, conhecimento, 
Resumo: O funcionalismo público estadual é regido por legislações específicas e cada quadro do 
Estado apresenta um plano de carreira determinado. Estes profissionais precisam conhecer seus 
direitos e deveres, sendo o acesso à informação e à transparência dos dados um dever do 
Estado. Nessa transparência cabe possibilitar o conhecimento funcional e, desta forma, a 
valorização dos profissionais em suas diferentes carreiras. Esta Unidade Didática tem por objetivo 
gerar uma maior autonomia profissional dos servidores da educação pública do Paraná, 
especificamente do C.E. Dona Branca do Nascimento de Miranda, por meio do acesso aos 
conhecimentos funcionais registrados no dossiê, apresentando-se aqui as explicações funcionais, 
para que qualquer servidor público estadual consiga fazer a leitura de seu próprio dossiê histórico 
funcional. 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: FRANCISMARA ESTEVÃO 
Orientador: SÔNIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Cidadania e Direitos Humanos dos Idosos: desafios curriculares na Educação Básica 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
brasileiro, fundamentos, princípios e processos da gestão democrática da educação. Políticas 
Públicas na EJA, Programas, projetos e ações no Brasil e no Paraná. 
Palavras-chave: Direitos Humanos e Idosos, Cidadania, Idoso e o Currículo de Educação Básica, 
Resumo: A pesquisa sobre Cidadania e Direitos Humanos dos Idosos: desafios curriculares na 
Educação Básica do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE trabalhou numa 
perspectiva crítica a consciência, de forma levar a comunidade escolar a repensar a Proposta 
Curricular do Ensino Médio, atendendo o Artigo 22 da Lei Federal Nº 10.741, Estatuto do Idoso, 
que orienta os currículos dos diversos níveis de ensino formal sejam inseridos conteúdos voltados 
ao processo de envelhecimento ao respeito e a valorização do idoso. Para tanto, a investigação 
buscou identificar os conceitos que se têm de Cidadania e Direitos Humanos em relação aos 
idosos, o conhecimento sobre as legislações: Federal 10.741/2003 e Estadual 11.863/1997, 
analisando as questões legais à luz do Projeto Político Pedagógico da escola. A pesquisa-ação foi 
desenvolvida no contexto escolar com base no problema de como tratar as questões de 
Cidadania e Direitos Humanos dos Idosos no Ensino Médio, visou alcançar os objetivos propostos 
da melhor maneira possível e também uma conscientização de toda a comunidade escolar, sobre 
a Cidadania e Direitos Humanos dos Idosos, objetivando a inserção de conteúdos voltados ao 
envelhecimento no Ensino Médio do Colégio Estadual José Fressato de Curitiba e nas escolas 
dos vinte professores estaduais participantes do GTR - Grupo de Trabalho em Rede. Foram 
desenvolvidas oficinas, reuniões, estudo de vídeos e apresentação de documentos norteadores 
aos alunos e professores, que resultou na produção de saberes pedagógicos, que foram 
desenvolvidos em sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: FRANCISMARA ESTEVÃO 
Orientador: SÔNIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cidadania e Direitos Humanos dos Idosos: desafios curriculares na Educação Básica 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
brasileiro, fundamentos, princípios e processos da gestão democrática da educação. Políticas 
Públicas na EJA, Programas, projetos e ações no Brasil e no Paraná. 
Palavras-chave: Direitos Humanos e Idosos, Cidadania, Idoso e o Currículo de Educação Básica, 
Resumo: O Projeto Cidadania e Direitos Humanos dos Idosos: desafios curriculares na Educação 
Básica, do Programa de Desenvolvimento Educacional, visa trabalhar numa perspectiva crítica a 
consciência, de forma levar a comunidade escolar a repensar a Proposta Curricular Ensino Médio, 
atendendo o Estatuto do Idoso, que orienta que nos currículos dos diversos níveis de ensino 
formal sejam inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento e ao respeito e a 
valorização do idoso. Para tanto, a investigação buscará identificar os conceitos que se têm de 
Cidadania e Direitos Humanos em relação aos idosos, o conhecimento sobre as legislações 
Federal 10741/2003 e Estadual 11863/1997, analisando o Projeto Político Pedagógico da escola à 
luz das questões legais. A pesquisa-ação será desenvolvida no contexto escolar com base no 
problema de como tratar o tema Cidadania e Direitos Humanos dos Idosos no Ensino Médio, no 
sentido de possibilitar a articulação da teoria, estudada no PDE com a prática dentro da escola, 
de modo que seja aplicado todo conhecimento no decorrer do processo, visando alcançar os 
objetivos propostos da melhor maneira possível. Através da utilização da metodologia da 
pesquisa-ação pretende-se alcançar uma conscientização de toda a comunidade escolar sobre o 
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referido tema, objetivando a inserção de conteúdos voltados ao envelhecimento nas disciplinas do 
Ensino Médio do Colégio Estadual José Fressato de Curitiba. Serão desenvolvidas oficinas, 
reuniões de estudos, palestras com a comunidade escolar e apresentação de documentos 
norteadores, visando produção de saberes pedagógicos aplicados em sala de aula e na vida. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: GILMAR MARCELO DE PAULA 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PÓS CONSELHO: DAS METAS AOS ATOS 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-politico do Estado 
Brasileiro, fundamentos princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Aprendizagem, Avaliação, Conselho de Classe 
Resumo: Dentre suas muitas atividades, o Conselho de Classe tem a função de buscar 
alternativas para a superação dos problemas vivenciados no processo de ensino e aprendizagem 
da escola, porém, da forma como é executado, não tem dado conta de modificar tal realidade de 
forma satisfatória. Nesse contexto, é necessária uma nova dinâmica para o Conselho de Classe, 
possibilitando uma reflexão avaliativa da qualidade do trabalho desenvolvido. Procuramos, com 
isso, nesta pesquisa, construir uma nova possibilidade de planejamento participativo na escola. 
Esta partindo das necessidades reais estabelecidas pela comunidade escolar, organizando o 
Conselho de Classe, em três momentos distintos denominados: pré-conselho, conselho e pós-
conselho. Os três momentos objetivam a avaliação e recondução do processo de ensino-
aprendizagem, levando todos os envolvidos a assumirem seu papel no processo de forma 
significativa. No desenvolvimento das atividades, foram constatados avanços importantes, 
principalmente no que diz respeito à por em prática as ações propostas, contudo as dificuldades 
decorrentes do campo estrutural da sociedade dificultam a superação do fracasso escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: GILMAR MARCELO DE PAULA 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PÓS CONSELHO: DAS METAS AOS ATOS 
Tema: As politicas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico e politico do Estado 
Brasileiro: fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho de Classe, Ensino, Aprendizagem 
Resumo: O presente trabalho organizado em unidade didática busca analisar o pós-conselho 
para detectar fatores que influenciam na sua pratica de forma negativa. Desta maneira, tem-se a 
pretensão de ir ao encontro de um pós-conselho com caráter ético e pedagógico, que divulgue a 
importância do comprometimento coletivo e defina estratégias para diminuir obstáculos que 
dificultam a realização das ações destinadas ao pós-conselho, ocasionando assim, melhorias na 
aprendizagem dos educandos e na pratica educacional dos professores. Desta forma, sendo 
questionável a atuação do pós-conselho, se faz necessário uma nova visão para reorganizá-lo de 
forma a haver responsabilidade e valorização deste momento para solucionar problemas e 
oportunizar um aprendizado mais significativo para quem ensina e quem aprende. Para tanto se 
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faz necessário sensibilizar os docentes neste sentido, pois os mesmos são os grandes 
responsáveis em dinamizar, organizar e efetivar as ações estabelecidas pelo coletivo no Conselho 
de Classe. Convém ressaltar que priorizando as insatisfações quanto ao pós-conselho, deve-se 
investir na importância da leitura e estudos sobre avaliação, gestão democrática e obras de 
autores que realizam seus trabalhos com temas que se relacionam ao pós-conselho, como 
Angela I. L. Dalben, que oferece um leque de informações históricas, legais e documentais sobre 
o Conselho de Classe, onde questiona todo o processo de avaliação da escola. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: GRAZIELLA GORRI PAREJA EVANGELISTA 
Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os profissionais da educação em salas de recursos multifuncionais: formação humana 
segundo a literatura clássica 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Tecnologias, Ética, Sala de Recursos Multifuncionais, Autores Clássicos, 
Resumo: Neste artigo, tendo como referência tanto os estudos e reflexões de autores clássicos 
quanto os de autores que discutem as tecnologias como ferramenta para auxiliar a comunicação e 
a interação social, discute-se a criação de ambientes de aprendizagem significativos para o 
público alvo da Sala de Recursos Multifuncionais do Colégio Estadual Polivalente de Goioerê. 
Considerando-se que o uso das tecnologias é um diferencial importante no atendimento 
educacional especializado e também as perspectivas históricas e filosóficas da formação humana 
apresentadas pelos clássicos, definiram-se como objetivos do trabalho refletir e agir em prol do 
desenvolvimento de práticas educativas inclusivas e do processo de inclusão escolar e social. 
Considerou-se, ainda, que o uso de tecnologias de informação, comunicação e assistivas no 
espaço de aprendizagem científica, ou seja, no trabalho pedagógico, implica mudanças na 
formação de professores e em suas concepções, influenciando o processo de ensino e 
aprendizagem. São importantes os papeis ou funções que desempenham no desenvolvimento de 
habilidades fundamentais para enfrentar as exigências da sociedade do conhecimento. Nesse 
contexto, a Implementação da Intervenção Pedagógica e as atividades do Grupo de Trabalho em 
Rede foram baseadas em pesquisas bibliográficas da literatura clássica e em discussões teóricas 
a respeito da legislação vigente, como a de Libâneo, Valente, Oliveira, dentre outros. Isso 
oportunizou aos gestores, à equipe pedagógica e aos professores analisar a ação pedagógica em 
face das novas tecnologias e também a criação de novos espaços de aprendizagem e de relação 
com o conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: GRAZIELLA GORRI PAREJA EVANGELISTA 
Orientador: Terezinha Oliveira - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O gestor em salas de recursos multifuncionais e a formação da pessoa segundo a 
literatura clássica 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Sala de Recursos Multifuncional, Tecnologias, Aprendizagem, Clássicos, 
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Resumo: Nesta produção didático-pedagógica intitulada  O gestor em salas de recursos 
multifuncionais e a formação da pessoa segundo a literatura clássica  apresentarão uma reflexão 
sobre a aprendizagem tendo como referência os estudos e as reflexões de autores clássicos, bem 
como os de autores atuais que discutem o uso de tecnologias enquanto recurso para auxiliar a 
comunicação e a interação social, com intuito de se criarem ambientes de aprendizagem 
significativos ao público de salas de recursos multifuncionais. Nosso foco são os gestores, a 
equipe pedagógica e, em particular, os professores que lecionam no Col. Est. Polivalente de 
Goioerê; e demais interessados em refletir sobre os problemas da educação hoje frente à 
sociedade do conhecimento. Interessa-nos proporcionar subsídios teóricos para a reflexão e a 
compreensão da escola como ambiente próprio do conhecimento, possibilidades pedagógicas do 
uso de tecnologias de comunicação, informação e assistivas em sala de aula e contribuir para a 
elaboração de intervenções pedagógicas que utilizem esses recursos como meio de favorecer a 
aprendizagem de alunos com carências pedagógicas, que são a verdadeira razão de ser desta 
Unidade Didática. Segundo nosso entendimento, ao estudar os clássicos, particularmente no que 
se refere às questões relacionadas à formação do sujeito no sentido mais amplo de humanização, 
propiciam-se possibilidades de desenvolvimento de práticas docentes transformadoras. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: HAMILTON RUÍZ GARCIA 
Orientador: ELOÍZA ELENA DA SILVA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO CONTEXTO 
DO COLÉGIO ESTADUAL DRª ZILDA ARNS 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e Indicadores educacionais. 
Palavras-chave: Educação, Educação em Tempo Integral, Programa Mais Educação, Introdução 
Resumo: A presente pesquisa é resultado de estudos e trabalhos realizados durante o Programa 
de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, o qual tem por objetivo contribuir 
com a formação e instrumentalização de professores, funcionários e equipe pedagógica de um 
modo geral bem como aos profissionais do Colégio Estadual Drª Zilda Arns. Os estudos feitos 
tratam dos resultados obtidos no projeto de implementação Possibilidades e Desafios do 
Programa Mais Educação no Contexto do Colégio Estadual Drª Zilda Arns, que se justifica pela 
necessidade de repensar sobre como favorecer a aquisição de conhecimento científico e 
fortalecer a aprendizagem do aluno participante do Programa Mais Educação - PME no espaço 
escolar. Uma maior formação e informação aos professores, equipe pedagógica e funcionários do 
Colégio no qual o autor também atua, foi o caminho escolhido para ampliar o conhecimento sobre 
o programa e assim, todos juntos, de maneira organizada e planejada procurar atender as 
necessidades e desenvolver as potencialidades necessárias dos alunos para o bom andamento 
do processo de ensino e de aprendizagem, em busca de uma prática em que teoria e prática são 
indissociáveis e que proporcionou aos funcionários realizar uma reflexão sobre os documentos 
norteadores do programa. O trabalho foi conduzido por meio de um estudo consciente no que se 
refere à educação integral, sobre as dificuldades encontradas na prática pedagógica, de maneira 
que os profissionais envolvidos possam estar conscientes e preparados para as tomadas de 
decisões no seu trabalho em prol do desenvolvimento de todos os alunos, sobretudo daqueles 
que frequentam o programa. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: HAMILTON RUÍZ GARCIA 
Orientador: ELOÍZA ELENA DA SILVA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO CONTEXTO 
DO COLÉGIO ESTADUAL DRª ZILDA ARNS 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e Indicadores educacionais. 
Palavras-chave: Programa Mais Educação, Educação Integral, PDE, Educação 
Resumo: Nesta unidade didática o objetivo é possibilitar a oportunidade aos professores de 
conhecerem mais sobre o Programa Mais Educação, seu financiamento, sua organização e de 
como Estados e Municípios fazem adesão ao mesmo. Conhecerão também as concepções de 
Educação Integral e seus pioneiros e também como são organizadas as escolas em outros países 
e principalmente em relação às estruturas físicas e organização. E neste sentido também irão 
conhecer experiências bem sucedidas do PME em várias regiões do nosso país, como também 
no Colégio Estadual Drª Zilda Arns. E através de discussões, debates, troca de informações e 
experiências e muito diálogo podemos encontrar soluções para o bom funcionamento do 
programa e assim conseguir seu objetivo principal que é o de melhorar a aprendizagem dos 
alunos e a sua formação integral. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: HELENA CRISTINA MARTINS ROSA 
Orientador: Kethlen Leite de Moura - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Conselho de Classe: Possibilidades e Limites 
Tema: As Políticas Educacionais e Estaduais no contexto histórico-político do Estado Brasileiro, 
fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Escolar, Conselho de Classe, Escola Pública, Ensino e Aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo objetiva fornecer estratégias metodológicas para o processo de 
Intervenção Pedagógica na Escola, para que professores, pedagogos e gestores da Rede 
Estadual de Ensino possam discutir, questões relacionadas ao Conselho de Classe. Este artigo 
contem subsídios teóricos e abordagem histórica acerca da Gestão Democrática, Educacional e 
Escolar, e os Órgãos Colegiados, destacando o Conselho de Classe. O presente Artigo objetiva 
uma ação reflexiva acerca dos problemas que envolvem, desde as dificuldades da comunidade 
escolar em implementar a gestão democrática, a participação dos alunos no Conselho de Classe, 
a forma de condução dos assuntos discutidos durante as reuniões, as temáticas a serem 
discutidas e posteriormente adotadas pelo coletivo dos professores, e as ações da equipe no 
sentido de buscar alternativas de soluções aos problemas. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: HELENA CRISTINA MARTINS ROSA 
Orientador: Kethlen Leite de Moura - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Conselho de Classe: Desafio, Possibilidades e Limites 
Tema: As Políticas Educacionais e Estaduais no contexto histórico-político do Estado Brasileiro, 
fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Produção didático-pedagógica, Unidade Didática, Conselho de Classe 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica objetiva fornecer estratégias metodológicas 
para o processo de Intervenção Pedagógica na Escola, para que professores, pedagogos e 
gestores da Rede Estadual de Ensino possam discutir, questões relacionadas ao Conselho de 
Classe. A opção pelo formato do material didático se refere a uma Unidade Didática, contendo 
subsídios teóricos e abordagem histórica acerca da Gestão Democrática, Educacional e Escolar, 
e os Órgãos Colegiados, destacando o Conselho de Classe. O presente material didático objetiva 
uma ação reflexiva acerca dos problemas que envolvem, desde as dificuldades da comunidade 
escolar em implementar a gestão democrática, a participação dos alunos no Conselho de Classe, 
a forma de condução dos assuntos discutidos durante as reuniões, as temáticas a serem 
discutidas e posteriormente adotadas pelo coletivo dos professores, e as ações da equipe no 
sentido de buscar alternativas de soluções aos problemas. Como recurso metodológico utilizou-se 
de recursos de multimídia em data show, para apresentação de vídeos, entrevistas, mapas 
conceituais, leitura reflexiva de textos, tabela com dados da escola sobre alunos aprovados e 
reprovados, além de instrumentos como questionário, entrevista junto aos alunos e professores, e 
materiais para elaboração do Plano de Ação do Conselho de Classe e Avaliação. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: HENRIQUE ORTÍZ DA SILVA 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Organização do Grêmio Estudantil e seu papel no contexto escolar 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Grêmio Estudantil, Escola, Alunos 
Resumo: O referente trabalho teve por objetivos mobilizar alunos do Ensino Fundamental, sexto 
a oitavo anos, na constituição do Grêmio Estudantil e na sensibilização de sua participação nas 
tomadas de decisões nos aspectos políticos pedagógicos no contexto escolar, no conhecimento 
do seu Estatuto e das funções do Grêmio Estudantil, verificando a viabilidade de atividades a 
serem desenvolvidas pelos alunos, difundindo as ações promovidas pelo Grêmio. Enquadra-se na 
metodologia de Pesquisa Ação, pois o proponente é o coordenador da ação de revitalização 
dessa instância, bem como de orientação da diretoria na reformulação do estatuto do Grêmio, na 
mobilização para despertamento do interesse pelo conhecimento de sua história e pelo 
reconhecimento de sua importância na vida estudantil, tanto dos alunos, como dos docentes da 
escola, planejamento das ações da entidade, divulgação do trabalho e treinamento da diretoria. O 
envolvimento dos alunos na formação do Grêmio Estudantil e participação nas atividades 
desenvolvidas por essa agremiação, além de contribuir como instância representativa no 
processo de Gestão Escolar, valoriza a criança e o adolescente enquanto pessoa e oferece 
subsídios na sua formação pessoal. É importante conhecer um pouco sobre a história do Grêmio 
Estudantil, demonstrando o seu verdadeiro papel, elencando suas conquistas, e de que forma ela 
pode contribuir nas tomadas de decisões, além de incentivar a participação dos discentes de 
maneira representativa e efetiva nas ações da instituição de ensino, oferecendo subsídios para 
organizar e desenvolver atividades por meio desta instância. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: HENRIQUE ORTÍZ DA SILVA 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Organização do Grêmio Estudantil e seu papel no contexto escolar 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Grêmio Estudantil, Escola, Alunos 
Resumo: A presente pesquisa será desenvolvida na Escola Estadual Moacyr Júlio Silvestri - 
Ensino Fundamental, no município de Guarapuava - PR, e se propõe a mobilizar a formação do 
Grêmio Estudantil e sua efetiva participação como instância representativa no contexto educativo, 
despertando o censo crítico dos alunos. A hipótese é a de que o envolvimento dos alunos em 
atividades como essa, além de contribuir como instância representativa no processo de Gestão 
Escolar, valoriza a criança e o adolescente enquanto pessoa e oferece subsídios na sua formação 
pessoal. A pesquisa tem por objetivos mobilizar alunos do Ensino Fundamental, sexto a oitavo 
anos, na constituição do Grêmio Estudantil e na conscientização de sua participação nas tomadas 
de decisões nos aspectos políticos pedagógicos no contexto escolar, na reformulação e no 
conhecimento do seu Estatuto e das funções do Grêmio Estudantil no Contexto Escolar, 
verificando a viabilidade de atividades a serem desenvolvidas pelos alunos, difundindo as ações 
promovidas pelo Grêmio. O projeto se enquadra na metodologia de Pesquisa Ação, pois o 
proponente será o coordenador da ação de revitalização dessa instância, bem como de 
orientação da diretoria na reformulação do estatuto do Grêmio, na mobilização para 
despertamento do interesse pelo conhecimento de sua história e pelo reconhecimento de sua 
importância na vida estudantil, tanto dos alunos, como dos docentes da escola; planejamento das 
ações da entidade, divulgação do trabalho e treinamento da diretoria vigente. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: INÊS MATUCHESKI 
Orientador: Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Interação Família e Escola: saberes necessários para a construção de relações 
transformadoras 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais e 
Palavras-chave: Escola, Família, Gestão Participativa, Processo Educacional 
Resumo: O presente artigo traz uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Projeto Interação 
Família e Escola: saberes necessários para a construção de relações transformadoras dentro do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, edição 2016/2017, na área de Gestão Escolar. 
Seu objetivo geral é promover uma discussão sobre as relações entre a escola e a família sobre a 
importância dessa parceria na vida escolar do estudante. Realizou-se um trabalho com os 
professores, equipe gestora, estudantes e familiares do Colégio Estadual Lamenha Pequena 
através de uma intervenção pedagógica, que se articula, neste artigo, com a troca de experiência 
com os cursistas do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) coordenado por esta professora no início 
do ano letivo. A intervenção se deu através da participação, debates e reflexões sobre a parceria 
entre a escola e a família, a qualidade do processo ensino aprendizagem, as possíveis estratégias 
para a diminuição do número de reprovações, e as aprovações pelo Conselho de Classe. Para 
realizar essa intervenção, foi necessário analisar algumas teorias sobre Gestão Escolar e 
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relacioná-las com a com a consolidação da parceria escola-família. Este trabalho proporcionou às 
famílias que participaram, aos docentes e à equipe gestora do colégio em foco, uma melhor 
compreensão sobre a função social da escola pública e a importância da participação da família 
na vida escolar dos estudantes. Evidenciou-se, ainda, a necessidade de se buscarem alternativas 
e de se proporem ações que promovam a participação dos familiares nas atividades escolares 
dos estudantes para melhoria do processo educacional. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: INÊS MATUCHESKI 
Orientador: Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: INTERAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA: SABERES NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO 
DE RELAÇÕES TRANSFORMADORAS 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Escola, Família, Gestão Participativa, Processo Educacional, 
Resumo: A produção didática  Interação família e escola: saberes necessários para a construção 
de relações transformadoras  foi elaborada como Caderno Pedagógico, para ser usado como 
apoio por equipes gestoras e professores da rede pública de ensino. Este material tem como 
objetivo fortalecer as relações entre a escola e a família como uma das formas de 
desenvolvimento da aprendizagem significativa e consequente diminuição de reprovação. A 
família confunde o verdadeiro sentido de participação na escola, pois se considera participativa 
por ir à escola quando solicitados e quando a escola procura a família ao surgir à necessidade de 
atender a questão pedagógica ou referente à disciplina. Não é suficiente vir, ouvir e perguntar 
sobre o comportamento de seus filhos, que não entendem porque tiram notas baixas, não 
aprendem, entre outros relatos. É necessário estabelecer uma parceria para que aconteça de fato 
uma aprendizagem significativa. Este projeto de intervenção se justifica na medida em que a 
participação das famílias na escola, de forma ativa se reflita no processo educacional dos alunos, 
reduzindo o número de reprovações e de aprovações sem a correspondente aprendizagem. Esta 
produção tem como base estudos teóricos sobre a escola e família e a realidade escolar. 
Considerando estes elementos, busca-se contribuir de forma a complementar as atividades 
propostas no Projeto de Intervenção Pedagógica da Escola. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IRINEU CARLOTTO 
Orientador: SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROTAGONISMO JUVENIL: UM DEBATE NECESSÁRIO 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Participação, Alunos 
Resumo: Um dos principais desafios no cotidiano escolar é a indisciplina dos alunos. As 
manifestações ocorrem na falta de respeito, nas agressões físicas e verbais, no descompromisso 
com as atividades escolares, entre outras. Com o intuito de permitir aos alunos serem agentes de 
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sua própria história, com autonomia, criatividade e subjetividade, não de forma assistencialista e 
como mão de obra barata. Sugerimos neste artigo a implementação de um grêmio estudantil 
organizado e atuante para debater com seus pares a necessidade de rever tais atitudes. Para 
isso, foi necessário mobilizar professores, e incentivar os alunos para discutir a importância da 
participação e organização estudantil nas ações e metas propostas no contexto escolar, debater 
sobre o protagonismo estudantil e a reorganização do grêmio estudantil. A capacitação dos 
alunos aconteceu por meio dos documentos Normativos e Orientadores da escola, textos, 
documentários sobre protagonismo juvenil e ainda, trechos de filmes sobre valores, ética e 
preconceito. Desta forma, verificou-se como resultado a compreensão dos professores sobre a 
necessidade de organizar, coordenar, acompanhar e mediar à participação discente nas ações e 
metas propostas na escola. Verificamos que a formação para o empoderamento dos alunos, de 
maneira organizada, traz uma participação consciente dos mesmos nas decisões e ações 
escolares. Estas abordagens contribuíram para orientar a participação, com autonomia, do grêmio 
estudantil, observando os princípios éticos e legais para nortear as ações no contexto escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IRINEU CARLOTTO 
Orientador: SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gestão democrática da escola: Por um espaço para debater o protagonismo dos alunos 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Participação, Protagonismo, Alunos 
Resumo: Levando-se em consideração que a escola é um espaço de tensão constante. Gestão 
democrática da escola: Por um espaço para debater o protagonismo dos alunos é um projeto que 
se preocupa com a criação e a sustentação de um ambiente propício à participação plena dos 
alunos no processo social escolar. Entendendo que é pela participação que os mesmos 
desenvolvem consciência social e crítica e sentido de cidadania, condições necessárias para que 
a gestão escolar democrática e práticas escolares sejam efetivas na promoção e formação dos 
alunos, enfatizando a criação e manutenção de um clima escolar positivo, contribuindo para a 
prevenção e solução de conflitos. O projeto de Intervenção Pedagógica apresentado tem como 
foco dar sentido pleno na participação consciente dos membros escolares, que vá além da 
tomada de decisões e que a participação seja entendida como um processo dinâmico e interativo, 
que busque nos agentes a superação de dificuldades e limitações no enfrentamento de seus 
desafios, do bom cumprimento de sua finalidade social e do desenvolvimento de sua identidade 
social. Assim sendo é que se sugere aos alunos do Grêmio Estudantil, possam liderar um grande 
debate dentro do espaço escolar para a construção de um Caderno Norteador das ações, metas e 
funcionamento do Grêmio Estudantil, no qual estejam contemplados pré-requisitos para uma 
convivência harmônica entre professores e alunos, alunos e alunos e alunos e instituição. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ITAMARA FRANCELIZE CRISTO 
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
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Título: O USO DAS TECNOLOGIAS E PRATICAS EDUCATIVAS NO ENSINO DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL: MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Tema: GESTÃO ESCOLAR:TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Práticas Educativas, Tecnologia, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal constatar o papel que as tecnologias vêm 
desempenhando nas práticas docentes e de que forma elas podem ser inseridas na vida social, 
cultural e educativa dos alunos. O enfoque primordial é o estudo e as relevâncias sobre o uso das 
tecnologias no ensino da educação ambiental, apresenta o uso de recursos tecnológicos 
disponíveis na escola como ferramentas pedagógicas que visam auxiliar professores, pedagogos 
e gestores no processo de ensino aprendizagem da educação ambiental, e também, contribuir 
para a melhora e eficácia da exploração desta temática em sala de aula e demais ambientes do 
Colégio Estadual Ludovica Safraider do município de Rio Bonito Iguaçu - Pr. Na metodologia, para 
o desenvolvimento da proposta, foram realizados encontros com os professores, discussões e 
estudos das temáticas, estudo do caderno pedagógico da educação ambiental, estudar as leis e 
decretos que regulamentam o ensino da educação ambiental, análise do Projeto Político 
Pedagógico, da Proposta Pedagógica Curricular e dos Planos de Trabalho Docentes dos 
professores participantes, oficinas que possibilitaram a integração das ferramentas tecnológicas 
com alguns aplicativos importantes para serem utilizados em sala de aula, tais como: aplicação 
dos conceitos estudados na prática pedagógica resultando na produção de vídeos educativos 
referente ao tema pelos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ITAMARA FRANCELIZE CRISTO 
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Uso das Tecnologias e Práticas Educativas no Ensino da Educação Ambiental: Mídias 
Digitais na Educação Ambiental 
Tema: GESTÃO ESCOLAR: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Palavras-chave: Tecnologias, Práticas Educativas, Educação Ambiental 
Resumo: O presente trabalho busca apresentar o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na 
escola como ferramentas pedagógicas que visam auxiliar professores, pedagogos e gestores no 
processo de ensino aprendizagem da educação ambiental, bem como, contribuir para melhora e 
eficácia da exploração desta temática em sala de aula e demais ambientes da escola. Sob essa 
perspectiva é possível constatar o papel que as tecnologias. Diante disso, saliento que escolha do 
tema se deve as dificuldades encontradas pelos educadores em trabalhar essa temática em sala 
de aula, mais precisamente, com o ensino da Educação Ambiental. A pesquisa deu origem na 
elaboração de uma unidade temática, sendo, oito encontros de quatro horas com os professores 
do Colégio Estadual Ludovica Safraider de Rio Bonito do Iguaçu. Os encontros aconteceram de 
forma diversificada com aulas expositivas, utilização de slides, leituras de textos, vídeos e o 
laboratório de informática para a realização das atividades propostas e navegação no ambiente 
virtual, atrelando a teoria e prática de forma interdisciplinar e a utilização da ferramenta 
tecnológica para enriquecer o conhecimento adquirido leituras de textos, vídeos e o laboratório de 
informática para a realização das atividades propostas e navegação no ambiente virtual, atrelando 
a teoria e prática de forma interdisciplinar e a utilização da ferramenta tecnológica para enriquecer 
o conhecimento adquirido. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVAN LOPES MENDES 
Orientador: GILMARA LUPION MORENO - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO: ALGUMAS POSSIBILIDADES 
Tema: GESTÃO ESCOLAR 
Palavras-chave: Gestão Escolar, Evasão Escolar, Ensino Médio Noturno, 
Resumo: O texto em questão propõe-se a relatar o trabalho realizado no projeto de 
Implementação Pedagógica que teve como objetivo pesquisar as razões que motivam a evasão 
escolar no ensino médio no período noturno. Especificamente, trabalhar com os funcionários, a 
equipe pedagógica e os professores do ensino médio do período noturno as razões que motivam 
a evasão escolar; e propor ações e atividades didático-pedagógicas junto aos alunos do ensino 
médio, desse turno. As ações e atividades didático-pedagógicas foram desenvolvidas, por meio 
de um curso de extensão organizado em 08 (oito) encontros, no primeiro semestre de 2017. O 
público alvo foi composto pelos funcionários, equipe pedagógica e professores do Colégio 
Estadual Barbosa Ferraz Ensino Normal, Médio e Profissionalizante, localizado no município de 
Ivaiporã-PR. Os encontros consistiram na apresentação de um levantamento junto à secretaria da 
escola sobre as principais causas da evasão escolar dos últimos três anos; a exibição e discussão 
de um filme; realização de grupo de estudos; visitas na comunidade; atividades 
culturais/esportiva, palestra, entre outros. Dessa forma, foi possível buscar amenizar a evasão 
escolar neste nível de ensino, nas quais, essas atividades como um todo serviram como veículo 
de reflexão e auto avaliação dos participantes, quanto ao seu trabalho e formação profissional. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVAN LOPES MENDES 
Orientador: GILMARA LUPION MORENO - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO 
Tema: GESTÃO ESCOLAR 
Palavras-chave: Gestão Escolar, Evasão escolar, Ensino médio noturno, Abandono escolar, 
Resumo: O projeto em questão surgiu para realizar uma análise da evasão escolar no Colégio 
Estadual Barbosa Ferraz Ensino Normal, Médio e Profissionalizante no município de Ivaiporã/PR. 
Esse trabalho a ser realizado sobre a evasão escolar não deve procurar culpados, mas basear 
nos motivos que causaram o problema, e então com esta informação buscar recuperar esses 
educandos, trabalhando a questão da socialização, ampliação dos elos entre os educandos e os 
membros da comunidade escolar, fortalecendo um vínculo que transforme a escola num ambiente 
motivador e acolhedor. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVETE FREITAS DA COSTA 
Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Resgate da Comunidade Escolar: Buscando Novas Soluções Para Velhos Problemas 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Comunidade, participação, gestão democrática 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar como se deu a implementação do projeto 
de intervenção desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), cujo objetivo 
é envolver os pais e comunidade na organização do trabalho pedagógico para evitar ou minimizar 
as consequências do fracasso escolar, resgatando a família e a comunidade para efetiva 
participação nas atividades escolares. O projeto foi realizado com os pais dos alunos do referido 
colégio, foi dividido em três etapas, cada uma destas etapas teve dois encontros. Foram 
realizadas palestras, gincanas, sessões de cinema, apresentação e discussão do Projeto Político 
Pedagógico e Regimento Escolar do Colégio, dentre outras atividades. Foi possível perceber que 
com os encontros os pais puderam refletir e conscientizar-se em relação à importância da 
participação na vida escolar de seus filhos e de se trabalhar juntamente com a escola para que os 
resultados sejam positivos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVETE FREITAS DA COSTA 
Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resgate da Comunidade Escolar: Buscando Novas Soluções Para Velhos Problemas 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Comunidade, participação, gestão democrática 
Resumo: Esta produção do Caderno didático tem a finalidade mobilizar as famílias e a 
comunidade escolar para participem ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Sabemos 
que o processo de construção da relação entre comunidade e escola é fundamental para que os 
objetivos da educação sejam alcançados e ter a comunidade como uma parceria é fundamental 
para obter êxito na construção do conhecimento. O caderno será dividido em três unidades, 
contendo três encontros nas duas primeiras unidades e dois encontros na terceira unidade. Os 
dois últimos encontros serão realizados com uma gincana, onde as comunidades farão diversas 
apresentações e também terão a oportunidade de trazerem pessoas para realizarem palestras 
para as demais equipes. Pretende-se ainda refletir sobre a proposta de gestão democrática da 
escola, os segmentos que possibilitam a representatividade dos pais e assim buscar a inserção 
da comunidade como mecanismo de aproximação escola e família. Como proposta de 
intervenção será organizada encontros presenciais, buscando organizar em horários que mais se 
ajuste no dia a dia de cada um, justamente para facilitar a participação. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVONE VIEIRA ALVES 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RECURSOS TECNOLÓGICOS: Desafios e Possibilidades Para uma Formação Crítica 
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Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Recursos tecnológicos, Escola Pública, Formação Crítica 
Resumo: O presente artigo apresenta a potencialidade de se discutir o efetivo uso dos recursos 
tecnológicos em sala de aula, como aportes que possibilita melhorar a ação pedagógica do 
professor, tornando as aulas mais significativas e melhorar a aprendizagem dos alunos. Trata-se 
de apresentar o trabalho desenvolvido com professores, pedagogos e gestores do Colégio 
Estadual Princesa Izabel - Ensino Fundamental, Médio e Normal de Três Barras do Paraná-PR, 
durante a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE, turma 2016-2017. 
Neste trabalho, buscou-se explorar o máximo possível, o uso dos recursos tecnológicos como 
laboratório de informática, portais educacionais, o uso de filmes e trechos de filmes, 
documentários; emprego de software, uso da TV e vídeo, do rádio e infográficos para trabalhar 
com os conteúdos em sala de aula, visando estimular a criatividade dos alunos, tornando a 
aprendizagem mais significativa e melhorando a aprendizagem. Recursos estes que se 
mostraram atrativos aos participantes e envolventes de forma que contribuiu significamente para 
que os mesmos pudessem, de maneira prática, identificar como os recursos tecnológicos podem 
contribuir na prática pedagógica. Desse modo, os resultados obtidos por meio deste trabalho 
identificam que introduzir os recursos tecnológicos na mediação dos conteúdos curriculares, 
propicia uma melhor compreensão por parte dos alunos, mostrando que as aulas quando 
trabalhadas de forma atrativa desempenha importância significativa para uma melhor 
compreensão dos conteúdos curriculares. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVONE VIEIRA ALVES 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Recursos Tecnológicos: Desafios e possibilidades para uma formação crítica 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos, Formação Continuada, Ensino e Aprendizagem, 
Resumo: Este estudo tem o objetivo refletir, em conjunto com o gestor e com parte do corpo 
docente, sobre o melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos disponíveis na escola, visando 
uma possível formação crítica dos alunos. A presença dos recursos tecnológicos como textos, 
vídeos, trechos de filmes, portais educacionais, imagens, áudios, utilizados em sala de aula como 
recurso pedagógico deve estar voltado para que proporcione ao professor diferentes maneiras de 
diversificar os seus encaminhamentos metodológicos e ser capaz de intervir na realidade. Neste 
sentido, se justifica uma proposta de estudo que vise uma ação interventiva na escola na busca 
de discutir e promover o uso dos recursos tecnológicos como ferramentas possíveis de contribuir 
com o processo de ensino e também com o processo de aprendizagem em nossa escola pública. 
O desenvolvimento desse projeto de intervenção pedagógica ocorrerá no Colégio Estadual 
Princesa Izabel, Ensino Fundamental, Médio e Normal, localizado no Município de Três Barras do 
Paraná. Como membros partícipes das discussões a que se pretende o referido projeto, está a 
figura do gestor escolar e de um grupo de professores que atuam nessa escola que será de 12 a 
15 professores que serão convidados entre o contingente de professores entre efetivos, 
pertencentes ao Quadro Próprio do Magistério - QPM, e os professores oriundos do Processo 
Seletivo Simplificado - PSS. Os encontros terão uma metodologia diversificada com aulas 
expositivas, slides, dinâmicas, discussões, palestras e oficinas com atividades, para ampliar o 
conhecimento com propósito de gerir as ferramentas disponíveis na escola e dos ambientes 
interativos. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVONETE BARP 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A METODOLOGIA DE PROJETOS EM SALA DE AULA: Uma experiência com 
educadores do Colégio Estadual Tancredo Neves - EFM 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educação e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Metodologia de projeto, Interdisciplinaridade, Aprendizagem, Planejamento, 
Resumo: Este estudo teve por meta discutir a metodologia por projetos e contribuir para a 
construção de atividades interdisciplinares de forma coletiva, bem como planejamento, execução 
e avaliação de projetos na prática escolar. Consta do curso de formação presencial A práxis da 
metodologia de projetos na escola que foi desenvolvido com docentes do Ensino Fundamental e 
Médio de várias Escolas Estaduais do município de São João e do curso online Grupo de 
Trabalho em Rede (GTR) e, também de entrevistas realizadas com docentes que participaram 
dessa formação, para levantamento da percepção desses docentes sobre a metodologia de 
projetos. O objetivo foi investigar as dificuldades sobre metodologia de projetos por alguns 
docentes nesta ação pedagógica educativa e proporcionar discussões a respeito da metodologia, 
assim como despertar o interesse dos docentes. A metodologia define-se como qualitativa. A 
teoria sustenta a prática docente de acordo com ALMEIDA (2000), BARBOSA (2008), BEHRENS; 
ZEM (2007), FREIRE (2002), MELLO (2008), MORIN (2003), NOGUEIRA (1998), PRADO (2004), 
que discutem a educação e o ensino desenvolvido com projetos pedagógicos, cuja metodologia 
inclui interdisciplinaridade, consideração com o contexto dos alunos, integração da equipe 
pedagógica da escola, entre outros aspectos. Como resultados encontramos a percepção de 
professores que reconhecem a efetividade da metodologia por projetos, mas também apontam 
obstáculos, tais como empenho redobrado de um número significativo de educadores; maior 
interesse de todos os envolvidos, integração da equipe pedagógica, escassez de recursos 
materiais, necessidade de engajamento da direção da escola. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVONETE BARP 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A práxis da metodologia de projetos na escola 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental. 
Palavras-chave: Metodologia de projeto, Aprendizagem significativa, Interdisciplinaridade, 
Resumo: O trabalho a ser desenvolvido é uma intervenção pedagógica intitulada: Metodologia de 
Projetos para Construção do Conhecimento, no Colégio Estadual Tancredo Neves- Ensino 
Fundamental e Médio, no Município de São João, pertencente ao Núcleo de Pato Branco. Devido 
a algumas dificuldades encontradas por alguns docentes nesta ação pedagógica educativa, 
pretende-se desenvolver uma abordagem sobre metodologia de projetos. Em outras palavras, é 
imprescindível poder contribuir com um trabalho de construção de atividades interdisciplinares 
coletivamente, bem como o processo de planejamento, execução e avaliação destes. Para isso se 
faz necessário refletir com o grupo participante quanto o passo a passo para a construção de 
projetos; visando contribuir assim com uma aprendizagem significativa, auxiliando-os na aquisição 
de saberes essenciais para a aprendizagem desta área de conhecimento. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVONETE MARIA VENDRUSCOLO VENSON 
Orientador: Fausto José da Fonseca Zamboni - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: REFLEXÕES SOBRE AS IMPLICAÇÕES E VANTAGENS DO ENEM PARA OS ALUNOS 
DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO ESTADUAL OLINDA TRUFFA DE CARVALHO 
Tema: Educação Básica: Organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Palavras-chave: ENEM, Ensino Médio, Colégio Estadual Olinda Truffa de Carvalho, Intervenção 
Pedagógica, 
Resumo: Tendo em vista que o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, se constitui numa 
política pública que não se apresenta como o ideal, mas que é um dos principais meios de acesso 
ao Ensino Superior, foram desenvolvidas e aplicadas às ações que serão discutidas neste artigo, 
às quais foram desenvolvidas com o apoio do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 
e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Trabalhou-se com alunos do 3º 
ano do ensino médio noturno no Colégio Estadual Olinda Truffa de Carvalho com o objetivo de 
demonstrar aos alunos a importância do Exame não apenas como um instrumento avaliativo de 
desempenho das escolas, mas, principalmente, como uma oportunidade de acesso ao Ensino 
Superior a partir de programas como o ENEM, o SISU, o PROUNI e o FIES. A seguir, 
apresentaremos uma discussão teórica sobre pontos positivos e negativos do Exame. Na 
sequência, considerando que os fatores socioculturais e econômicos influenciam muito no 
desempenho dos alunos, apresentaremos o contexto escolar em que as ações foram aplicadas. 
Após isto, serão detalhadas as ações desenvolvidas na escola com o intuito de aumentar a 
adesão por parte dos alunos ao Exame Nacional do Ensino Médio, como a aplicação de palestra, 
desenvolvimento de seminário com a comunidade escolar e a elaboração de um jornal na escola. 
E, por fim, apresentaremos resultados, discussões críticas e teceremos as considerações finais. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVONETE MARIA VENDRUSCOLO VENSON 
Orientador: Fausto José da Fonseca Zamboni - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ENEM, uma política pública: implicações e vantagens 
Tema: Gestão Escolar 
Palavras-chave: Políticas Públicas, Avaliação, ENEM, Ranking, Ensino Superior 
Resumo: Tendo em vista que o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM constitui-se numa 
política pública que ainda não se apresenta como a ideal, mas que é um meio de acesso ao 
Ensino Superior, é que foi elaborada esta Unidade Didática, a ser implementada com alunos do 3º 
ano noturno do Colégio Estadual Olinda Truffa de Carvalho, no qual se apresenta além de 
fundamentação teórica uma sequência de atividades que contemplarão 32h e que objetivam 
mostrar ao aluno a importância de sua participação nesta avaliação. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVONETE PERGHER SEVERGNINI 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: INTENSIFICANDO PARCERIAS: APMF no contexto educativo 
Tema: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E ESTADUAIS NO CONTEXTO 
HISTÓRICO-POLÍTICO DO ESTADO BRASILEIRO, FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 
PROCESSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
Palavras-chave: APMF, Distrito Vista Alegre, Gestão Escolar, Escola do Campo, 
Resumo: Este artigo teve por objetivo analisar a importância da APMF - Associação de Pais 
Mestres e Funcionários, na integração família-escola-comunidade, promovendo reflexões acerca 
do papel da Instância Colegiada APMF, no contexto educacional, verificando sua atuação na 
participação dos pais e da comunidade escolar, o que possibilita mudança no contexto de trabalho 
e, também, avaliando suas práticas na escola. A organização do texto partiu dos seguintes 
questionamentos: Como ocorre o processo de criação da APMF? Quais as funções de seus 
membros e como podem contribuir para que mais pais participem ativamente da escola? Como a 
APMF pode participar contribuindo com a qualidade do ensino? A Implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica se deu no Colégio Estadual do Campo Castelo Branco - EFM, Coronel 
Vivida - PR, em 8 encontros de 4 horas cada, contando com a participação de Pais, Professores, 
Pedagogos, Membros da APMF e Comunidade Escolar. Pontuou-se também sobre o papel do 
Gestor e da família, bem como sobre os resultados obtidos por meio da implementação do Projeto 
de Intervenção e a participação dos professores no GTR - Grupo de Trabalho em Rede - 
referentes ao tema. Por fim, faz-se o relato da implementação e a apresentação dos resultados, 
os quais contribuíram na viabilização de uma melhor participação da comunidade nas instâncias 
colegiadas, na preparação dos seus membros, na explicação das funções, nas trocas de funções 
das Instâncias Colegiadas e na comunicação com as famílias. A abordagem metodológica 
desenvolvida na pesquisa teve cunho bibliográfico e documental. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: IVONETE PERGHER SEVERGNINI 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ATUAÇÃO DA APMF (Associação de Pais, Mestres e Funcionários) DA ESCOLA DO 
CAMPO 
Tema: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E ESTADUAIS NO CONTEXTO 
HISTÓRICO-POLÍTICO DO ESTADO BRASILEIRO, FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 
PROCESSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Comunidade Escolar, Escola do Campo, 
Resumo: A escolha do tema surgiu da dificuldade enfrentada pelo Estabelecimento de Ensino em 
fazer da APMF uma Instância Colegiada organizada e compromissada com a efetivação da 
gestão democrática no âmbito escolar. Este trabalho tem a finalidade de analisar o papel da 
APMF - Associação de Pais, Mestres e Funcionários da escola do campo, no atual contexto 
educacional, verificando sua atuação quanto à participação dos pais e da Comunidade Escolar, 
no sentido de vê-la como local de atuação de todos os envolvidos, tanto pedagogicamente, na 
conservação dos espaços físicos. Para tanto, parte-se dos seguintes questionamentos: Como 
ocorre o processo de criação da APMF? Como a APMF se percebe no espaço escolar e como 
pode contribuir para que a escola seja um meio para o exercício da cidadania? A metodologia 
utilizada é etnográfica, ou seja: o estudo de significado da vida diária e os modos de manipular os 
problemas de ordem social, implicará o desafio de encontrar estratégias para participação da 
comunidade nas tomadas de decisões da escola. O referencial teórico que fundamenta as ações 
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aborda concepções oriundas de: DOURADO (1988), LIBÂNEO (2001), GADOTTI (1988). 
SANTOS (2013), GONÇALVES (2014), SILVA JR (2013), PARO (2004). 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JACINTA EDJEANE LEITE CAVALCANTE 
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO E PROGRAMA DE COMBATE AO 
ABANDONO ESCOLAR: UMA PROPOSTA DE TRABALHO COLETIVO 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Programa de Combate ao Abandono Escolar, Políticas Pública, Família, Escola, 
Resumo: A Secretaria de Estado da Educação do Paraná propõe um novo Programa de 
Combate ao Abandono Escolar (PCAE) e, por meio de um Caderno de Orientações, apresenta 
um roteiro de ações previstas para assegurar a permanência e o sucesso da aprendizagem dos 
(as) estudantes matriculados (as) nas escolas. Nesta lógica, as escolas estaduais, somente na 
impossibilidade de solução, encaminharão os casos à Rede de Proteção ou ao Conselho Tutelar. 
Diante do exposto, aliado a um quadro de abandono que se apresenta em uma escola central de 
Londrina, não condizente com os relatórios de frequência e com as determinações legais que 
permeiam a rotina escolar, questiona-se: Como envolver a escola no trabalho da Rede de 
Proteção, visando à redução do quadro de abandono escolar e a proteção da criança e do 
adolescente numa sociedade tão excludente? Quais os limites no interior da escola para a 
efetivação das ações propostas pelo Programa? O objetivo principal do projeto foi articular na 
escola o trabalho da Rede de Proteção às crianças e aos adolescentes, socializando saberes 
sobre políticas públicas de estado e de governo. Para a realização do projeto fez-se necessária 
uma pesquisa-ação que foi desenvolvida com a comunidade escolar, privilegiando o trabalho 
coletivo em vista da transformação da realidade acerca do abandono escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JACINTA EDJEANE LEITE CAVALCANTE 
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Articulação da Rede de Proteção e Programa de Combate ao Abandono Escolar: uma 
proposta de trabalho coletivo 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Proteção, Evasão, Rede 
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem por objetivo orientar o trabalho da equipe pedagógica 
sobre o Programa de Combate ao Abandono Escolar, proposto pela SEED e o trabalho 
intersetorial da Rede de proteção, realizado pelo Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS) com os grupos intersetoriais de proteção da criança e do adolescente. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JOÃO RICARDO BRANCAGLIÃO 
Orientador: Tânia da Costa Fernandes - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ATUAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
EDUCADORES PARA O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS 
Tema: GESTÃO ESCOLAR 
Palavras-chave: GESTÃO ESCOLAR 
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar o gestor escolar como principal mediador na 
formação continuada de professores e pedagogos, com vistas à utilização de recursos 
tecnológicos para as práticas educativas, que possibilitem uma melhoria constante na qualidade 
do processo de ensino e aprendizagem, bem como proporcionar aos professores da rede 
estadual de ensino, formação continuada e apoio pedagógico no que se refere à utilização de 
recursos tecnológicos para as práticas educativas. Tal tema se justifica por observarem-se as 
dificuldades apresentadas por grande parte dos professores, que relatam não possuírem 
formação e conhecimento básico para a utilização de equipamentos tecnológicos e programas 
que poderiam ser utilizados em sala de aula e propiciar uma aprendizagem mais significativa, com 
resultados e, condizente com as atuais expectativas de nossos educandos. Para a realização 
deste trabalho, foram realizados encontros periódicos de capacitação prática e teórica, nos quais 
através de orientações, palestras e trocas de experiências, os professores obtiveram acesso a 
conceitos como currículo, gestão, tecnologias educacionais e utilizaram os meios midiáticos, 
como celulares e computadores (com internet), caixas de som, TVs, data shows e programas, 
como recursos didáticos que auxiliam na preparação de aulas, planejando atividades pedagógicas 
que efetivamente possam atrair ainda mais a atenção de nossos educandos em prol de uma 
educação de qualidade. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JOÂO RICARDO BRANCAGLIÃO 
Orientador: Tânia da Costa Fernandes - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ATUAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
EDUCADORES PARA O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS 
Tema: GESTÃO ESCOLAR 
Palavras-chave: GESTÃO ESCOLAR 
Resumo: O objetivo deste trabalho é identificar o gestor como principal mediador na formação 
continuada de professores e pedagogos, com vistas à utilização de recursos tecnológicos para as 
práticas educativas que possibilitem uma melhoria constante na qualidade do processo de ensino 
e aprendizagem e, com isso, proporcionar aos professores da rede estadual de ensino formação 
continuada e apoio pedagógico no que se trata de utilização de recursos tecnológicos para as 
práticas educativas. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JOÃO VICENTE BORDIN 
Orientador: Eliana Cláudia Navarro Koepsel - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: REFLEXÕES SOBRE O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 
ENQUANTO MECANISMO PARA MUDAR A GESTÃO E O TRABALHO ESCOLAR 
Tema: Financiamentos da Educação 
Palavras-chave: PDE, PDDE, Gestão Escolar, Gerencialismo, 
Resumo: O presente artigo divulga a reflexão e os resultados de estudos e pesquisas, 
decorrentes, do processo de formação continuada denominado Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), entre os anos de 2016/2017. Tem como objeto de estudo o Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), objetiva discutir os impactos do PDDE para a gestão e as 
ações didático-pedagógicas das escolas públicas. Trata-se de uma pesquisa de caráter 
documental e bibliográfica. Tem como perspectiva de que a educação, como uma prática social, 
não existe de forma independente do conjunto de relações sociais que os homens travam ao 
produzirem a sua existência em determinada sociedade. À vista disso, entende-se que por ela 
também perpassam as contradições sociais contidas no movimento geral da sociedade que a 
produz. Conclui-se que a gestão dos recursos do PDDE, na perspectiva gerencial, favorece pouco 
as ações didático-pedagógicas previstas no Projeto Político Pedagógico das escolas, pois se 
inclina para os aspectos pontuais em detrimento de investimentos no processo ensino - 
aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JOÃO VICENTE BORDIN 
Orientador: Eliana Cláudia Navarro Koepsel - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Reflexões sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) enquanto Mecanismo para 
Mudar a Gestão e o Trabalho Escolar 
Tema: Financiamentos da Educação 
Palavras-chave: Financiamento da Educação, PDDE, Gestão Escolar, Gerencialismo, 
Resumo: A Unidade Didática proposta constitui estratégia metodológica para a implementação na 
escola, cujo objetivo é refletir sobre o impacto do Programa Dinheiro Direto (PDDE) para a gestão 
e as ações didático-pedagógicas das escolas públicas. O PDDE no contexto de uma política de 
descentralização foi instituído como mecanismo de autogestão, racionalização e simplificação de 
procedimentos administrativos. Os recursos do Programa são destinados à aquisição de material 
de consumo, bens e serviços e voltados à organização do trabalho pedagógico. Na prática, 
observa-se que os gestores têm dificuldades para gerir os recursos públicos que chegam à escola 
desde o planejamento à prestação de contas. A implementação se constitui na atividade de curso 
presencial de trinta e duas horas realizado com gestores escolares e membros das Unidades 
Executoras - UExs, no CEEBJA - Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos 
Professor Manoel Rodrigues da Silva, Maringá, durante o primeiro semestre de 2017. Na 
consecução dos objetivos propostos, esta Unidade Didática se utiliza do levantamento 
bibliográfico, documental e de dados sobre os Investimentos dos Recursos PDDE dos anos de 
2014 e 2015 das escolas do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Maringá. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JOSÉ JORGE SILVEIRA 
Orientador: RAYMUNDO LIMA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estudar o enfrentamento às violências na escola 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: aluno, escola, violência 
Resumo: O presente artigo tem como propósito contribuir com o enfrentamento e superação da 
violência no ambiente escolar, em particular do C. E. Ministro Petrônio Portela, do município de 
São Jorge do Patrocínio. A Construção desta proposta se fará por meio de análise, estudos, 
discussões e reflexões acerca do fenômeno da violência no interior da escola e confrontá-la com 
as preceituadas na literatura. A pesquisa organizou-se, primeiramente, a partir da análise do perfil 
do colégio em relação ao problema da violência, tendo por base o estudo de diversos autores 
estudiosos da temática. Num segundo momento, o trabalho foi direcionado para a coleta de 
dados, que se deu por meio de entrevista, dirigida aos profissionais da educação. As questões 
abordaram o aumento da violência, os episódios de violência mais frequentes no ambiente 
escolar, as causas e as relações que produzem condutas violentas no espaço escolar e o que 
poderia ser feito para amenizar os atos de violência na escola. Os resultados obtidos na pesquisa 
de campo demonstraram um crescimento significativo da violência no Colégio. A pesquisa revelou 
que existem muita desinformação e ausência de formação continuada para fazer o enfrentamento 
ao fenômeno da violência. Os entrevistados foram unânimes ao afirmarem que a violência está 
aumentando e se manifesta de diversas formas no ambiente escolar, incluindo o uso de forma 
inadequada das modernas tecnologias de informação e comunicação, o que afeta diretamente 
todo o processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que provoca ruptura no curso das aulas, 
desestabiliza o estado emocional dos docentes, causa o baixo. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JOSÉ JORGE SILVEIRA 
Orientador: RAYMUNDO LIMA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Prevenção das Manifestações de Violência e Violação dos Direitos Humanos na Escola 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Violência, escola, aluno 
Resumo: A violência é um problema social que vem crescendo nas escolas brasileiras, causando 
prejuízos ao patrimônio escolar e a todo o processo educacional. Alunos da educação básica que 
frequentam um ambiente escolar marcado pela violência podem apresentar dificuldades de 
aprendizagem e de relacionamentos, verificados pela baixa autoestima, pelo desinteresse e 
ausência de estímulo para interagir ou até mesmo para frequentar as aulas, tendo como 
consequências maiores o baixo rendimento escolar, a evasão e a repetência. Entretanto, a 
indisciplina e a violência na escola têm ligações diretas com a falta de limites e de regras dadas 
pelos pais em casa. É preciso também considerar que a dificuldade dos profissionais da educação 
frente ao fenômeno da violência causa perplexidade, angustia, depressão e em situações 
extremas leva a desistência da profissão. Foi observando, ao longo dos anos, os impactos que a 
violência provoca na relação de ensino e aprendizagem que optei por essa temática. Diante dessa 
realidade, a presente unidade didática tem como propósito contribuir com o enfrentamento e 
prevenção da violência na escola, com a superação do senso comum sobre esse fenômeno, bem 
como refletir e debater acerca da violação dos direitos humanos na escola, por meio da 
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metodologia da pesquisa-ação, em particular do Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela - 
Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do Município de São Jorge do Patrocínio, envolvendo 
os docentes do Ensino Fundamental fase II, seguidos da equipe de direção, equipe pedagógica e 
funcionários. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JOSÉ LOPES DE SOUZA FILHO 
Orientador: Luíz Antônio de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO 
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO BITONTI 
Tema: As Políticas Educacionais Nacionais e Estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática 
Palavras-chave: Gestão democrática, organização, trabalho pedagógico, participação, 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar as produções A Gestão Democrática e a 
Organização do Trabalho Pedagógico nas edições do PDE produzidos pelos professores, 
pedagogos da Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná nos anos de 2007 a 2014, 
enfocando que no contexto escolar a gestão democrática e a organização do trabalho pedagógico 
possui uma autonomia limitada e a construção desta requer luta pela autonomia da unidade 
escolar, participação nos processos de tomada de decisões, incluindo a implementação de 
processos colegiados e financiamentos pelo poder público. Assim, na luta pela construção da 
gestão democrática da educação da organização do trabalho pedagógico e pela democratização 
da educação a escola precisa garantir autonomia para redirecionar o pensar e o fazer político, 
pedagógica, administrativo, financiamento entre outros com a finalidade de dar transparência às 
suas ações e atos, possibilitando a comunidade um local organizado e de aquisição de 
conhecimentos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JOSÉ LOPES DE SOUZA FILHO 
Orientador: Luíz Antônio de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Título: A Gestão Democrática e a Organização do Trabalho Pedagógico 
Tema: As Políticas Educacionais Nacionais e Estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática 
Palavras-chave: Gestão democrática, organização, trabalho Pedagógico 
Resumo: Essa Proposta Didática Pedagógica tem como objetivo analisar as produções do tema 
A Gestão Democrática para uma Escola Pública de Qualidade nas edições do PDE produzidos 
pelos professores Pedagogos da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, nos anos de 
2007 a 2014, enfocando que no contexto escolar a gestão democrática e a organização do 
trabalho pedagógico possui uma autonomia limitada e a construção desta requer luta pela 
autonomia da unidade escolar, participação nos processos de tomada de decisões, incluindo a 
implementação de processos colegiados nas escolas e financiamentos pelo poder público. Assim, 
na luta pela construção da gestão democrática da educação da organização do trabalho 
pedagógico e pela democratização da educação a escola precisa garantir autonomia para 
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redirecionar o pensar e o fazer político, pedagógica, administrativo, financiamento entre outros 
com a finalidade de dar transparência as suas ações e atos, possibilitando a comunidade um local 
organizado e de aquisição de conhecimentos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JOSIANE ALVES BATISTA 
Orientador: SÍLVIA ALVES DOS SANTOS - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As condições de trabalho do professor e as implicações sobre a saúde 
Tema: Educação e Trabalho nas políticas educacionais no Brasil. 
Palavras-chave: Trabalho docente, Reformas Educacionais, Adoecimento do professor, 
Resumo: O presente artigo se propõe a lançar um olhar sobre a saúde do professor, apontando 
os desafios e indicando possibilidades. Buscou-se desvelar, se a ausência dos professores na 
escola ocorre por razões de saúde. Após realizar um diagnóstico inicial sobre as sensações de 
cansaço e adoecimento, verificou-se a ocorrência de faltas e faltas com atestados médicos. 
Muitas indagações surgiram e para respondê-las, sugere-se o estudo sobre o tema, o qual se 
pautou por estudo bibliográfico e análise da situação pela perspectiva dos próprios docentes. 
Através de Grupo de Estudos e curso GTR socializou-se o trabalho junto aos pares e refletiu-se a 
sua relação com o cotidiano escolar. O material bibliográfico selecionado comprova e se posiciona 
contra a exploração desumana imposta pelo sistema capitalista. Retoma o período de mudanças 
na educação, em especial os anos 90, momento em que acentua a proletarização do trabalho 
docente. Este estudo não se propõe esgotar o tema, no entanto será um ponto de partida para 
refletir sobre o docente e as mudanças obtidas em sua atividade profissional nas últimas décadas. 
Da mesma forma, aponta para busca da emancipação humana visando o entendimento de que a 
melhoria da educação não ocorrerá sem a devida valorização do trabalho docente. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JOSIANE ALVES BATISTA 
Orientador: SÍLVIA ALVES DOS SANTOS - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As condições de trabalho do professor e as implicações sobre a saúde 
Tema: Educação e Trabalho nas políticas educacionais no Brasil. 
Palavras-chave: Educação, trabalho, saúde 
Resumo: O objetivo deste Caderno Pedagógico é propor uma reflexão através de recursos como 
textos, vídeos, poesias, áudios sobre as atuais condições de trabalho dos docentes de escolas 
públicas brasileiras tendo em vista as mudanças trazidas pelas reformas educacionais do final do 
século passado que resultaram na intensificação e precarização do trabalho docente. Neste 
sentido, nos propomos a desenvolver círculos de debate e reflexão com nossos pares, no intuito 
de compreender como os professores vivenciam as relações de trabalho e saúde no cotidiano das 
instituições. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: JÚLIO BELCHO DE MELLO 
Orientador: Edmilson Lenardao - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E SEUS SUJEITOS 
Tema: Gestão 
Palavras-chave: Participação, Direção Escolar, Instâncias Escolares Colegiadas, Projeto Político-
Pedagógico 
Resumo: O presente trabalho, resultado das atividades do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE da Secretaria de Estado da Educação - SEED do Paraná, tem como objetivos: 
a) abordar os principais desafios enfrentados pela equipe gestora para a consolidação da Gestão 
Escolar Democrática da escola pública; b) levantar os problemas que comprometem a GED; e c) 
apontar propostas que contribuam para o trabalho pedagógico voltado à ampliação da 
participação nas decisões dos segmentos da comunidade escolar. O trabalho teve por base 
fundamental a realização de um grupo de estudos que abordou a temáticas Responsabilidades 
dos sujeitos da Gestão Escolar Democrática. A partir desse tema central refletiu-se sobre 
aspectos teórico-práticos da vida escolar com ênfase na Gestão Escolar Democrática. Ao final foi 
possível compreender melhor e propor ações no sentido de envolver os diferentes segmentos da 
comunidade escolar, coordenados pelo gestor escolar, na consolidação da Gestão Escolar 
Democrática. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A GESTÃO DEMOCRÁTICA E SEUS AGENTES AUXILIARES 
Tema: GESTÃO 
Palavras-chave: GESTÃO PARTICIPAÇÃO COMUNIDADE ESCOLAR 
Resumo: PRODUÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: KÉLLY CRISTINE WERDENBERG 
Orientador: Alessandro Santos da Rocha - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA: UMA ANÁLISE DAS AÇÕES DO COLÉGIO ESTADUAL CIANORTE 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho Escolar, Participação, Trabalho Coletivo 
Resumo: O presente artigo é resultado do trabalho realizado durante a participação do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE) entre os anos de 2016 a 2017. A análise buscou 
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identificar a participação representativa do Conselho Escolar nos processos decisórios da Gestão 
Democrática, a partir da realidade do Colégio Estadual Cianorte, localizado no município de 
Cianorte-PR. O estudo partiu do princípio que a falta de cultura, quanto a uma participação 
representativa nos processos decisórios, leva a discussão sobre o tipo de gestão democrática que 
está ocorrendo nas escolas públicas, uma vez que este fator também implica a participação 
efetiva dos membros no Conselho Escolar. Além disso, questionou-se sobre como está à 
articulação entre o coletivo escolar, tendo em vista que todos os segmentos são representados no 
Conselho Escolar. Desta forma, algumas questões foram problematizadas, destacando-se: 
somente a participação do representante é condição para que aconteça uma gestão democrática? 
É possível acontecer uma gestão democrática sem a conscientização e efetiva participação do 
coletivo escolar? Para responder tais questões foi realizada a implementação com a participação 
dos integrantes da comunidade escolar, por meio de uma produção didático-pedagógica, que 
abordou os seguintes temas: a gestão democrática, o conselho escolar, a participação e o 
trabalho coletivo. No que se refere à metodologia, a análise conceitual, sobretudo dos termos 
Participação, Gestão e Educação foi fundamentada no estudo bibliográfico, esta produção se 
caracterizou como uma pesquisa social aplicada, de natureza qualitativa, enquadrando como uma 
pesquisa-ação haja vista que gestão escolar democrática vem sendo considerada uma das atuais 
tendências e desafios das políticas educacionais. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: KÉLLY CRISTINE WERDENBERG 
Orientador: Alessandro Santos da Rocha - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA: UMA ANÁLISE DAS AÇÕES DO COLÉGIO ESTADUAL CIANORTE 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho Escolar, participação, trabalho coletivo 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como tema de estudo a gestão democrática, o 
conselho escolar, a participação e o trabalho coletivo. Dessa forma, terá por objetivo estudar a 
participação representativa do Conselho Escolar nos processos decisórios da gestão. Para isso, 
será identificado o modelo de gestão e a participação representativa, serão propostos debates 
sobre gestão democrática e seu poder e com a produção didática será possível contribuir para o 
fortalecimento das instâncias colegiadas, evidenciando o processo de gestão democrática da 
escola. Esta produção terá como referenciais a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 
Resolução que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica e o 
Plano Nacional de Educação, que legalizam uma gestão democrática. No que se refere à 
metodologia, esta produção se caracteriza como uma pesquisa social aplicada, de natureza 
qualitativa, enquadrando-se como uma pesquisa-ação tendo em vista que gestão escolar 
democrática vem sendo considerada uma das atuais tendências e desafios das políticas 
educacionais. As atividades serão desenvolvidas no Colégio Estadual Cianorte - EFMNP, na 
cidade de Cianorte, no 1º semestre de 2017. Os sujeitos de pesquisa serão a equipe diretiva, 
alunos, professores e funcionários participantes ou não das instâncias colegiadas: grêmio escolar, 
conselho escolar e APMF. Quanto aos resultados desta produção, visam à divulgação e maior 
participação na gestão escolar democrática, que é um tipo de gestão institucional que atribui às 
escolas maior responsabilidade nas questões administrativas, financeiras e pedagógicas, 
manifestando a descentralização e a participação de todos nas decisões no âmbito escolar. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O PAPEL DO GESTOR NA ESCOLA: DIMENSÕES POLÍTICA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA.O PAPEL DO GESTOR NA ESCOLA: DIMENSÕES 
POLÍTICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 
Tema: Gestão Escolar 
Palavras-chave: Gestão Educacional, Ações Democráticas, Participação colegiada, 
Resumo: O presente artigo, é resultado da proposta de estudos da implementação do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE), desenvolvido no Colégio Estadual Vicente Rijo na cidade 
de Londrina e tem como público alvo os Diretores, pedagogos e professores. O objetivo deste 
trabalho é refletir sobre o papel da gestão escolar nos aspectos político, técnico, administrativo e 
pedagógico. A ênfase do trabalho foi analisar o papel do Gestor Escolar na Gestão Escolar bem 
como os diversos desafios do cotidiano, realizando atividades reflexivas sob a ótica de diversos 
autores que abordam a Gestão Democrática. Como metodologia foi realizado estudos teóricos, 
entrevistas e grupo de estudos com professores e equipe gestora. O grupo de estudos foi 
desenvolvido em cinco encontros presenciais e doze horas na modalidade de Educação a 
Distancia. Foram realizadas atividades de estudos, partindo da problematização da prática da 
Gestão Escolar e ações pedagógicas educativas. Assim, foi proposta uma análise das situações 
próprias do cotidiano do gestor na escola, e reflexões sobre o contexto escolar, bem como, 
sistematizações dos conceitos e concepções de gestão democrática e o papel do gestor escolar. 
O presente artigo é resultado da proposta de estudos da implementação do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), desenvolvido no Colégio Estadual Vicente Rijo na cidade de 
Londrina e tem como público alvo os Diretores, pedagogos e professores. O objetivo deste 
trabalho é refletir sobre o papel da gestão escolar nos aspectos político, técnico, administrativo e 
pedagógico. 
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Título: O papel do gestor na escola: dimensões política, técnica, administrativa e pedagógica 
Tema: GESTÃO ESCOLAR 
Palavras-chave: GESTÃO, OLHAR PEDAGÓGICO, ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, 
Resumo: Proposta de estudos e análises que irão propor ações a serem desenvolvidas no PDE 
2016, com objetivo de contribuir para o processo de Gestão Escolar, por meio da oferta de uma 
formação continuada aos profissionais da educação da rede pública de ensino: diretores, 
pedagogos e professores. Serão discutidas as dimensões de atuação deste gestor (política, 
técnica, administrativa, pedagógica) e suas implicações na qualidade de ensino, oportunizando a 
reflexão, na comunidade escolar, em relação à temática. Para isso, se propõe analisar situações 
próprias do cotidiano do gestor na escola, analisar e refletir sobre o contexto escolar, bem como 
sistematizar os conceitos e concepções de gestão, contribuindo, ao final, com a produção de um 
artigo científico e interagindo com os profissionais da educação por meio de uma proposta de 
formação continuada, dinamizando e oportunizando reflexões sobre questões relevantes em 
administração escolar sem negligenciar a dimensão pedagógica.·. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: LOURIVAL DO NASCIMENTO E SILVA 
Orientador: BEATRIZ GOMES NADAL - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A participação do funcionário, enquanto educador, em processos de gestão escolar 
democrática e participativo 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão, educadores, participação, decisões 
Resumo: A implementação de ações pedagógicas que tematizem a gestão democrática junto à 
comunidade escolar passa pela inserção dos funcionários como educadores. Mais do que apontar 
as dificuldades que existem para que os objetivos sejam atingidos, os encontros serviram para 
refletir sobre a necessidade da motivação para o trabalho e da necessidade de investimentos em 
recursos humanos. Torna-se como pressuposto que a formação continuada é um fator central de 
profissionalização e elemento imprescindível para que se constitua, nas escolas, uma cultura de 
participação dos agentes escolares na gestão democrática da escolar. Os encontros contaram 
com leituras, debates, esclarecimentos e serviram para mostrar que o fator motivacional é o que 
mais contribui para a mudança de postura, uma vez que motivados, colocam-se de fato na 
condição de agente que se insere no processo ensino-aprendizagem. 
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Título: a participação dos funcionário, enquanto educador, em processos de gestão escolar 
democrática e participativo 
Tema: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E ESTADUAIS NO CONTEXTO 
HISTÓRICO-POLÍTICO DO ESTADO BRASILEIRO, FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 
PROCESSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
Palavras-chave: Gestão, Democracia, Valores, Educador 
Resumo: A presente Unidade Didática decorre do projeto PDE voltado à implementação de 
ações pedagógicas que tematizem a gestão democrática junto à comunidade escolar, com ênfase 
ao papel dos funcionários enquanto educadores. Assim objetiva planejar um processo de 
formação continuada a ser desenvolvido no Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell 
Du Vernay, em torno do papel dos funcionários como educadores, a escola e o projeto político-
pedagógico, a participação dos funcionários no processo educativo, gestão democrática e a 
participação do funcionário, as instâncias colegiadas da escola e a participação do funcionário, a 
desmotivação e fatores que interferem na participação efetiva do funcionário, as relações 
interpessoais na atividade educadora do funcionário e a capacitação do funcionário na gestão 
democrática. Torna-se como pressuposto que a formação continuada é um fator central de 
profissionalização e elemento imprescindível para que se constitua, nas escolas, uma cultura de 
participação dos agentes escolares na gestão democrática da escola. 
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Título: GESTÃO ESCOLAR: ARTICULAÇÃO DO TRABALHO COLETIVO ENTRE SECRETARIA 
ESCOLAR E EQUIPE PEDAGÓGICA 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Gestão Escolar, Secretaria Escolar, Equipe Pedagógica 
Resumo: O Artigo Final foi elaborado a partir dos resultados obtidos na Implementação do 
Projeto na Escola, utilizando os elementos da Produção Didático-Pedagógica. Foi idealizado a 
partir das observações diárias, realizadas no Setor de Documentação Escolar do NRE/Apucarana, 
das fragilidades apresentadas pelas escolas estaduais do município de Apucarana, durante o 
período em que atuei como técnica-pedagógica desse setor. Essas fragilidades referem-se à 
matrícula de alunos e outros registros escolares, realizados pelas Secretarias das escolas e 
algumas dificuldades relacionadas ao desenvolvimento do trabalho pedagógico. Para evitar essas 
irregularidades na vida legal dos alunos e a necessidade de montagem de processos de 
regularização de vida escolar, concluímos que o ideal seria desenvolver um trabalho coletivo entre 
os Setores Administrativos e Pedagógicos das Escolas, através da Gestão Democrática. Para 
atingir esse objetivo foi realizada uma capacitação para esses educadores. Nessa capacitação 
foram desenvolvidas atividades como: Exposição oral do tema do projeto pela professora PDE; 
apresentação de vídeos motivacionais, informativos e educacionais; leitura e análise de textos e 
legislações referentes à Educação, Gestão Democrática e Documentação Escolar; Estudos em 
grupos e trocas de experiências; Slides, Palestras e Debates; Certificação pela UEL. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GESTÃO ESCOLAR: ARTICULAÇÃO DO TRABALHO COLETIVO ENTRE SECRETARIA 
ESCOLAR E EQUIPE PEDAGÓGICA 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Gestão Escolar, Secretaria Escolar, Equipe Pedagógica 
Resumo: A Produção Didática foi idealizada e elaborada, a partir das observações, realizadas no 
Setor de Documentação Escolar do NRE/Apucarana, das fragilidades apresentadas pelas escolas 
estaduais do município de Apucarana, durante o período em que atuei como técnica-pedagógica 
desse setor. Essas fragilidades referem-se à matrícula de alunos e outros registros escolares, 
realizados pelas Secretarias das escolas e algumas dificuldades relacionadas ao desenvolvimento 
do trabalho pedagógico. Para evitar que ocorram irregularidades na vida legal dos alunos e a 
necessidade de montagem de processos de regularização de vida escolar, concluímos que o ideal 
seria desenvolver um trabalho coletivo entre os Setores Administrativos e Pedagógicos das 
Escolas, através da Gestão Democrática. Para atingir esse objetivo será realizada uma 
capacitação para esses educadores. Nessa capacitação serão desenvolvidas atividades como: 
Exposição oral do tema do projeto pela professora PDE; apresentação de vídeos motivacionais, 
informativos e educacionais; leitura e análise de textos e legislações referentes à Educação, 
Gestão Democrática e Documentação Escolar; Estudos em grupos e trocas de experiências; 
Slides, Palestras e Debates; Certificação pela UEL. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O IDEB e a Organização da Gestão Escolar e Pedagógica na Escola Pública 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: IDEB, Gestão Pedagógica, Escola Pública, 
Resumo: Este artigo é resultado de estudos realizados durante o Programa de Desenvolvimento-
PDE, durante os anos de 2016 e 2017. O tema deste estudo é o IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica) e seu impacto no processo educacional de 
estabelecimentos de ensino público estaduais do Paraná com foco no trabalho da organização e 
funcionamento da gestão pedagógica. O objetivo geral deste artigo é discutir o processo das 
avaliações externas e a organização da gestão pedagógica, com a finalidade de promover a 
melhoria da educação na escola pública. Para a realização deste trabalho, selecionamos um 
colégio estadual de grande porte da cidade de Londrina - PR. Foi realizada a análise do 
desempenho dos alunos nas últimas avaliações externas e o Ideb do colégio nos últimos anos. A 
partir dos dados coletados, foi proposto momentos de reflexão com toda a equipe gestora da 
instituição no intuito de contribuir com a organização da intervenção pedagógica pela equipe 
gestora. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O IDEB e a organização da gestão escolar e pedagógica na escola pública 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: IDEB, Avaliação Externa, Gestão Escolar, Gestão Pedagógica, Qualidade de 
Ensino, 
Resumo: O presente projeto tem a finalidade de proporcionar aos professores e equipe 
pedagógica do Colégio Estadual Vicente Rijo, na cidade de Londrina, uma análise histórica e 
crítica das políticas de avaliações externas, com foco no IDEB, com o objetivo de investigar as 
possíveis causas dos baixos rendimentos dos alunos e através de uma construção coletiva da 
equipe gestora, pedagógica e dos professores elaborar um plano estratégico organizacional com 
ações transparentes, clara e objetivas para a melhoria da qualidade de educação na escola 
pública. 
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Título: A GESTÃO PARTICIPATIVA DE RECURSOS FINANCEIROS EM ESCOLAS PÚBLICAS 
DO ESTADO DO PARANÁ 
Tema: GESTÃO ESCOLAR 
Palavras-chave: Gestão Participativa, Gestão Democrática, Gestão Escolar, Instâncias 
Colegiadas, Recursos Financeiros, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar reflexões sobre as contribuições e desafios de 
se desenvolver e promover o fortalecimento da gestão democrática e das Instâncias Colegiadas 
no uso dos recursos públicos destinados à escola. Constitui-se como objetivo, também, estimular 
a consciência da participação democrática e colegiada na escola, bem como promover e 
incentivar a gestão participativa, em seus aspectos pedagógicos e financeiros, buscando 
caminhos para a melhoria na qualidade de ensino. Assim, apresenta propostas de superação e de 
transformação da realidade educacional e da comunidade em que a escola está inserida, 
possibilitando ao sujeito a participação e preparação para a cidadania plena, tornando-se 
histórico, ativo e consciente de seu papel frente às mudanças de paradigmas do contexto sócio-
econômico-político-histórico e cultural. Para tanto, traz alguns itens que são imprescindíveis para 
a efetivação da gestão democrática da escola pública desde a construção coletiva do Projeto 
Político Pedagógico, a participação efetiva das Instâncias Colegiadas e a gestão democrática 
dentro da gestão de recursos financeiros, considerando principalmente que a gestão democrática 
é uma postura ética e desafiadora para os educadores de todo o país, em que o diálogo e a 
comunicação devem ser os instrumentos do processo coletivo de busca de um conhecimento 
profundo sobre a participação na gestão escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS 
Orientador: Mário Luíz Neves de Azevedo - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A GESTÃO PARTICIPATIVA DE RECURSOS FINANCEIROS EM ESCOLAS PÚBLICAS 
DO ESTADO DO PARANÁ. UM ENSAIO PRÁTICO 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Gestão democrática, Instâncias Colegiadas, Recursos Financeiros 
Resumo: A Unidade Didática foi produzida, a partir da necessidade de esclarecer aos integrantes 
da escola e da comunidade, a necessidade de fortalecimento da gestão democrática e das 
Instâncias Colegiadas no uso dos recursos públicos destinados à escola. Tem como objetivos, 
desenvolver a consciência da participação democrática e colegiada na escola, bem como 
promover e incentivar a gestão participativa, em seus aspectos pedagógicos e financeiros, 
buscando caminhos para a melhoria na qualidade de ensino. A Unidade Didática servirá como 
embasamento para o desenvolvimento de um curso de extensão de 32 horas, que será ofertado 
aos professores, funcionários e membros das Instâncias Colegiadas. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: LUCIMAR ANDRETTA 
Orientador: OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Fortalecimento da Gestão Democrática: uma Proposta de Formação de Lideranças 
Juvenis para atuação no Grêmio Estudantil 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Gestão escolar e equipe diretiva: papel profissional na liderança e organização pedagógica da 
escola. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Grêmio Estudantil, Liderança, Protagonismo Juvenil, 
Formação Estudantil, 
Resumo: O objetivo deste artigo é tecer uma reflexão sobre as ações desenvolvidas no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), o qual consistiu em um programa de formação 
estudantil com vistas ao fortalecimento da gestão escolar democrática. A metodologia utilizada 
para o programa de formação baseou-se na pesquisa ação, que teve sua aplicação no Colégio 
Estadual Milton Carneiro (Curitiba/PR). A análise parte dos desafios, das reorientações 
necessárias e dos avanços obtidos nos processos de planejamento e execução da proposta de 
intervenção, sendo que também considera as contribuições de professores, pedagogos e 
gestores que participaram do Grupo Trabalho em Rede (GTR). O material didático pedagógico 
produzido foi organizado em unidades conforme o tema, contendo referencial teórico e propostas 
de atividades individual e colaborativas. Evidenciou-se que muitos colegiados estudantis são 
formados, porém, por falta de apoio e orientação, não conseguem manter-se ativos. Conclui-se 
que um trabalho de acompanhamento de um profissional da escola pode motivar os estudantes 
no processo de organização do colegiado que os congrega e, além disso, a abertura de espaços 
para estudos e discussões de temas relacionados ao universo dos adolescentes e jovens 
favorece a compreensão de seu papel no processo de democratização escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: LUCIMAR ANDRETTA 
Orientador: OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação de lideranças juvenis: atuação do Grêmio Estudantil para o fortalecimento da 
Gestão Democrática 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Gestão escolar e equipe diretiva: papel profissional na liderança e organização pedagógica da 
escola. 
Palavras-chave: Gestão democrática, Grêmio Estudantil, Liderança, Protagonismo juvenil 
Resumo: Este Projeto de Intervenção visa mobilizar os estudantes do Colégio Estadual 
Polivalente de Curitiba, a partir de uma proposta de formação de liderança, com vistas ao 
fortalecimento do protagonismo juvenil e atuação efetiva do Grêmio Estudantil diante dos 
processos de democratização da gestão escolar. Para que realmente esse colegiado 
desempenhe as suas funções de dever e de direito é necessária à realização uma capacitação 
qualificada dos alunos. Então, propõe-se o desenvolvimento de um programa de formação 
estudantil com estudos sobre: liderança estudantil, protagonismo juvenil e sobre a atuação do 
Grêmio Estudantil para a democratização da escola. Serão selecionados dois estudantes em cada 
turma para a participação do programa de formação estudantil. Espera-se que a formação política 
e social dos estudantes possibilite o reconhecimento do espaço participativo, configurado no 
Grêmio Estudantil, de modo que esse segmento possa atuar em sintonia com os demais 
colegiados escolares, na promoção de uma gestão democrática. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: LUCINEI CARNEIRO 
Orientador: Kethlen Leite de Moura - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONSELHO DE CLASSE A SERVIÇO DA ESCOLA: EM FOCO O SISTEMA ESTADUAL 
DE REGISTRO ESCOLAR (SERE) 
Tema: As politicas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Educação, Gestão Democrática, Conselho de Classe, SERE, 
Resumo: O presente artigo apresenta como tema central, um estudo sobre o Sistema Estadual 
de Registro escolar (SERE) e o Conselho de Classe (CC) num Colégio de Ensino Fundamental e 
Médio da região noroeste do Estado do Paraná com o objetivo de criar um momento de discussão 
e reflexão sobre os conceitos de Gestão Escolar, Educacional e Democrática e qual o papel do 
CC nesse processo. É parte integrante do PDE - Programa de Desenvolvimento da Educação 
promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, turma 2016/2017 em parceria com 
a Universidade Estadual de Maringá - UEM. O trabalho foi realizado com pedagogos, professores 
e agentes educacionais, que tiveram como primeira atividade, responder um questionário sobre 
suas concepções sobre o tema. Num segundo momento, essas concepções foram discutidas no 
sentido de apontar, que fatores são relevantes na prática do CC e quais práticas não estão 
atendendo o que se espera na realização de um CC democrático. O terceiro momento abordou os 
recursos utilizados na realização do CC, como as informações disponíveis no Sistema Estadual 
de Registro Escolar - SERE tem sido utilizada como suporte para o CC e quais informações ou 
recursos tecnológicos não estão contemplados e de que forma poderão ser implementados. Com 
esse estudo pretende-se dar uma contribuição para que a comunidade escolar participe 
efetivamente do processo democrático de gestão da escola pública e que a Instância CC possa 
cumprir seu papel no processo de ensinar e aprender. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: LUCINEI CARNEIRO 
Orientador: Kethlen Leite de Moura - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONSELHO DE CLASSE A SERVIÇO DA ESCOLA: EM FOCO O SISTEMA ESTADUAL 
DE REGISTRO ESCOLAR (SERE) 
Tema: As politicas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Educação, Conselho de Classe, Gestão Democrática, PDE, 
Resumo: O projeto apresenta uma proposta de estudo sobre o Conselho de Classe (CC) num 
colégio de ensino fundamental e médio da região noroeste do Estado do Paraná. Pretende-se 
criar um momento de discussão e reflexão sobre os conceitos de gestão escolar, educacional e 
democrática e qual o papel do CC nesse processo. O trabalho será realizado com pedagogos, 
professores e agentes educacionais, que terão como primeira atividade, responder um 
questionário sobre suas concepções sobre o tema. Num segundo momento, essas concepções 
serão discutidas no sentido de apontar, que fatores são relevantes na prática do CC e quais 
práticas não estão atendendo o que se espera na realização de um CC democrático. O terceiro 
momento abordará os recursos utilizados na realização do CC, como as informações disponíveis 
no Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE tem sido utilizada como suporte para o CC e 
quais informações ou recursos tecnológicos não estão contemplados e de que forma poderão ser 
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implementados. Com esse estudo pretende-se dar uma contribuição para que a comunidade 
escolar participe efetivamente do processo democrático de gestão da escola pública e que a 
instância CC possa cumprir seu papel no processo de ensinar e aprender. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: LUÍZ CARLOS DE BRITO 
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gestão dos Recursos Financeiros nas Unidades Escolares da Rede Pública do Estado do 
Paraná 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Gestão Financeira, Participação da Comunidade, 
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar o trabalho desenvolvido no Programa PDE - 
Programa de Desenvolvimento Educacional, instituído e administrado pela SEED - Secretaria de 
Estado de Educação do Paraná. O estudo em si objetivou conhecer os diversos tipos de 
financiamentos, os recursos recebidos pelas escolas públicas da rede estadual do Paraná sendo 
um assunto que não é habitualmente discutido no ambiente escolar. Desta forma é fundamental 
que todos os que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem possam ter conhecimento 
sobre esses recursos e sua forma de aplicação. O trabalho realizado no programa pautou-se em 
uma pesquisa-ação de três etapas: a primeira em estudo teórico para conhecimento do objeto de 
estudo, a segunda etapa foi realizada com um grupo de trabalho em rede usando o ambiente 
virtual EaD, o qual foi desenvolvido pela SEED e ofertado para professores da rede estadual de 
ensino do Paraná, a terceira etapa aconteceu na forma de um grupo de estudo presencial com 
Professores, Funcionários, membros do Conselho Escolar e da APMF, realizado no Colégio 
Estadual Anita Garibaldi - E. F. M. do Município de Jardim Alegre. O estudo foi fundamentado em 
Vítor Paro (2001), (2006); Ilma Passos Veiga (1997). Concluímos que os recursos financeiros 
merecem uma atenção especial e, é claro, uma participação ativa de todos os envolvidos nesse 
processo para que se efetive a gestão democrática no ambiente escolar, para que de fato os 
recursos financeiros sejam aplicados primando pelo processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: LUÍZ CARLOS DE BRITO 
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gestão dos Recursos Financeiros nas Unidades Escolares da Rede Pública do Estado do 
Paraná 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Gestão Financeira, Participação da Comunidade 
Resumo: Os recursos financeiros recebidos pelas Escolas Públicas da Rede Estadual do Paraná 
é um assunto que não é habitualmente discutido no ambiente escolar, desta forma é fundamental 
que todos que fazem parte do processo ensino e aprendizagem possam ter conhecimento sobre 
esses recursos e sua forma de aplicação. A participação de todos os envolvidos nesse processo 
se faz necessário para que se tenha uma gestão democrática. Neste sentido o objetivo deste 

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


artigo inicial é discutir sobre a origem dos recursos financeiros para as Escolas Públicas da Rede 
Estadual de Ensino do Estado do Paraná bem como sua forma de aplicação, o que implica em 
tomada de decisões em conjunto entre instâncias colegiadas e comunidade escolar, em uma 
perspectiva de escola democrática. Para tanto, adotou-se como metodologia uma pesquisa 
bibliográfica pautada nas obras de Vítor Paro (2001), (2006); Ilma Passos Veiga (1997). Também 
se procedeu a um levantamento. Também se procedeu a uma pesquisa de campo com docentes, 
funcionários e representantes da comunidade escolar sobre o conhecimento que possuíam em 
relação à gestão financeira da escola. O estudo foi organizado em três partes, a primeira aborda a 
origem dos recursos financeiros e sua forma de aplicação; a segunda aborda qual é o papel das 
Instâncias Colegiadas e comunidade escolar na aplicação desses recursos; e a terceira traz a 
análise e resultados dos dados coletados na pesquisa de campo. Os recursos financeiros é um 
assunto que deve ser amplamente discutido em toda a rede estadual de ensino do Estado do 
Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: LUÍZ MARCELO RIBEIRO DE NOVAES 
Orientador: RAYMUNDO LIMA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA NAS ESCOLAS: BREVE ESTUDO SOBRE AS 
POSSIBILIDADES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO 
Tema: Enfrentamento às violências na escola - prevenção das diversas manifestações de 
violência e violações de Direitos Humanos em âmbito escolar e articulação de fortalecimento da 
Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Palavras-chave: Violência escolar, Prevenção, Enfrentamento, Cultura de paz 
Resumo: O presente trabalho expõe os estudos realizados no decorrer do ano de 2016 e a 
intervenção pedagógica implementada, no ano de 2017, com equipe diretiva e pedagógica do 
Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo, da cidade de Loanda, Paraná. Tem como recorte 
temático a violência escolar, nas suas diversas formas de manifestação, especialmente a 
violência física e psicológica praticada por estudantes em face de outros estudantes, professores 
ou profissionais da educação, e relata, ainda, possíveis formas de prevenção e enfrentamento. 
Tal seleção se deve à percepção empírica, corroborada pela produção bibliográfica acerca do 
tema, de que os atos de violência afetam negativamente o processo educativo. Para fundamentar 
a produção e o trabalho prático, buscou-se apoio nos estudos realizados por autores como 
Bernard Charlot, Eric Debarbieux e Miriam Abramovay, bem como em dados estatísticos 
realizados por entidades públicas e privadas, como a rede midiática BBC e IBGE. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: LUÍZ MARCELO RIBEIRO DE NOVAES 
Orientador: RAYMUNDO LIMA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Violência física e psicológica nas escolas: breve estudo sobre as possibilidades de 
prevenção e enfrentamento 
Tema: Enfrentamento às violências na escola - prevenção das diversas manifestações de 
violência e violações de Direitos Humanos em âmbito escolar e articulação de fortalecimento da 
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Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Palavras-chave: violência, violência escolar, causas, prevenção, enfrentamento, 
Resumo: O presente trabalho - elaborado como unidade didática para ser implementado num 
curso de 32 horas com a equipe diretiva e pedagógica do Colégio Estadual Presidente Afonso 
Camargo, de Loanda - propõe o aprofundamento teórico acerca da violência escolar como forma 
de instrumentalizar os envolvidos para o enfrentamento desse mal, bem como para a promoção 
de uma cultura de paz. Para tanto, explicita o conceito de importantes expressões ligadas ao 
tema, evidencia as principais formas de violência praticada no âmbito da escola, trata dos 
múltiplos fatores que contribuem para sua manifestação, aponta os dispositivos legais aplicáveis a 
cada tipo de violência manifestada, alertando, oportunamente, para a inconveniente judicialização 
das relações escolares. Sugere sucintamente, ao final, algumas ações pedagógicas que podem 
minorar as manifestações de violência na escola, e conclama os educadores cursistas a proporem 
medidas de enfrentamento a esse fenômeno social, considerando sua experiência profissional e a 
realidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARCELO OLTRAMARI 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AGENTES EDUCACIONAIS I: REFLEXÕES A RESPEITO DA DIVISÃO DE 
ATRIBUIÇÕES 
Tema: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E ESTADUAIS NO CONTEXTO 
HISTÓRICO-POLÍTICO DO ESTADO BRASILEIRO, FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 
PROCESSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
Palavras-chave: Agente Educacional I, Relações Interpessoais, Estatuto do Servidor, 
Resumo: As relações interpessoais são fundamentais no ambiente de trabalho, possibilitam 
convivência pacífica e produtiva, resultando na boa qualidade dos serviços prestados. Entretanto, 
se tem observado nos colégios estaduais do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, que 
problemas relacionados ao comportamento entre servidores, onde as relações interpessoais são 
afetadas negativamente, têm se tornado corriqueiros. A fim de compreender as causas para tais 
conflitos, o presente estudo selecionou o cargo de Agentes Educacionais I para aplicação de 
atividades, por meio do Projeto de Intervenção Pedagógica. No decorrer da pesquisa, foram 
descritas e analisadas as funções desse servidor, diante de seus direitos e deveres, pela 
realização de levantamento de dados para se compreender a origem dos conflitos, além da 
aplicação de mecanismos e estratégias para desenvolvimento do respeito, do sentido de 
profissionalismo e da cooperação no ambiente de trabalho. A pesquisa foi estruturada em oito 
encontros, realizados com os Agentes Educacionais I. A metodologia definida foi à 
expositiva/dialogada, o foco principal foi à discussão dos conteúdos entre o professor PDE e os 
servidores, por meio de textos, vídeos, poemas, dinâmicas e atividades. Como tipologia a 
pesquisa se define como quanti-qualitativa, expressando-se os resultados por meio da 
investigação realizada junto aos Agentes Educacionais I, os quais foram tabulados e 
apresentados em forma de gráficos. Os resultados indicaram que a falta do conhecimento da 
Legislação influencia no clima organizacional e no desempenho dos servidores. O trabalho 
possibilitou maior compreensão do ambiente e da dinâmica escolar, o que pode ser útil para 
favorecer as práticas de gestão. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARCELO OLTRAMARI 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Relações interpessoais no ambiente de trabalho: Uma reflexão sobre as possíveis 
implicações da divisão de atribuições do Agente Educacional I nas relações de trabalho 
Tema: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS E ESTADUAIS NO CONTEXTO 
HISTÓRICO-POLÍTICO DO ESTADO BRASILEIRO, FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E 
PROCESSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO 
Palavras-chave: Agente Educacional I, Relações Interpessoais, Estatuto do Servidor, 
Resumo: O tema foi escolhido, tendo em vista o entendimento da necessidade de um bom 
relacionamento interpessoal na rotina das Escolas/Colégios da Rede Estadual de Ensino, em 
particular do C. E. Rui Barbosa - EFM, entre os Agentes Educacionais I. A proposta de 
abordagem é a de verificar como essas relações interferem no trabalho e na organização das 
instituições. Tem como objetivo proporcionar oportunidade aos servidores de analisarem seus 
direitos e deveres e os compreenderem, conforme o estabelecido no Estatuto do Servidor Público 
do Estado do Paraná e Leis complementares 123/2008 e 156/2013. Partimos da seguinte 
premissa: Como os servidores interpretam suas atribuições no ambiente de trabalho e 
compreendem o sentido do seu espaço na instituição de ensino onde atuam? De que forma o 
conhecimento sobre o contido nas Leis, ou a falta dele, interfere nas relações interpessoais no 
ambiente escolar? A metodologia utilizada será por meio de oito encontros com os servidores 
Agentes Educacionais I, a fim de serem estudadas diversas temáticas. A fundamentação teórica 
proposta para ser utilizada neste projeto de intervenção tem como finalidade contemplar os 
objetivos até então elencados, baseando-se no Estatuto do Servidor Público do Estado do 
Paraná, a Lei no 6174/70 e nas Leis Complementares no 123/2008 e no 156/2013. 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA ENFERDI 
Orientador: ROBERTA NEGRÃO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Articulação entre os anos iniciais e finais do Ensino fundamental: Organização do Ensino e 
Prática Pedagógica 
Tema: Educação Básica: organização, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Transição, Ensino Fundamental, Infância e adolescência, Currículo 
Resumo: O presente artigo apresenta reflexões no âmbito da gestão escolar, buscando analisar a 
complexidade que envolve a passagem dos estudantes do 5º para o 6º ano do Ensino 
Fundamental, bem como os impactos dessa transição no processo de ensino, no sentido de 
suavizar a ruptura em relação a este momento de transição. O objetivo consiste em contribuir 
para o aprofundamento teórico, de modo a fornecer subsídios para discutir os conflitos da 
transição de 5º para o 6º ano. A partir dos dados coletados, procedeu-se à realização de 
intervenção, buscando sensibilizar e, ao mesmo tempo, instrumentalizar os docentes e 
pedagogos por meio de duas grandes atividades: (1) realização do Grupo de Trabalho em Rede 
(GTR), promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED/PR. (2) realização 
de grupo de discussões no Colégio Estadual Zulmira Marchesi da Silva, Cornélio Procópio - PR. A 
pesquisa permitiu constatar que a minimização do abismo que há na transição de 5º para o 6º ano 
do Ensino Fundamental passa, indiscutivelmente, pela discussão do Projeto Político-Pedagógico, 
do currículo, da formação dos professores e da democratização da educação.·. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA ENFERDI 
Orientador: ROBERTA NEGRÃO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Articulação entre os anos iniciais e finais do Ensino fundamental: Organização do Ensino e 
Prática Pedagógica 
Tema: Educação Básica: organização, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Infância, Adolescência, Ensino Fundamental, Currículo 
Resumo: A presente unidade didática propõe estudos teóricos, cuja finalidade maior é investigar 
e diagnosticar a complexidade que envolve a passagem do estudante do 5º para o 6º Ano do 
Ensino Fundamental, bem como o impacto dessa transição no processo de ensino. Os eixos 
abordados serão: infância e a adolescência, um breve histórico sobre o ensino fundamental e 
sobre o currículo, os quais serão organizados na forma de revisão bibliográfica. A partir das 
reflexões realizadas, tem-se a intenção de levantar possibilidades de articulação pedagógica na 
tentativa de intervir nesta ruptura e, consequentemente provocar impactos positivos a serem 
evidenciados no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARCIO CÉSAR CRISTOVÃO 
Orientador: LENIR MARISTELA SILVA - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jardim Sensorial 
Tema: Espaço Educador Sustentável 
Palavras-chave: Espaço Educador Sustentável, Jardim Sensorial, Apego, Proteção, Educação 
Ambiental, 
Resumo: Este artigo é o resultado de uma pesquisa realizada no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) do Governo do Estado do Paraná. Há muito tempo se discute a dicotomia 
teoria/prática em vários seguimentos das Ciências, em educação ambiental, principalmente nas 
relações com o meio ambiente, a dicotomia também está presente. Neste trabalho, nossa 
intenção era experimentar a hipótese de que, em relação à EA é necessário que o conhecimento 
seja oportunizado de tal forma que os envolvidos, além de conhecer, passem a proteger, 
respeitar, valorizar e mudar práticas nocivas ao meio ambiente e a si próprio, portanto 
demonstrem apego ao meio ambiente e a natureza. Para tanto foi desenvolvido o Projeto e 
Construção de um Espaço Educador Sustentável - Jardim Sensorial no Colégio Estadual Pilar 
Maturana em parceria com diversas instituições da região de Curitiba; participação efetiva das 
equipes: diretiva, pedagógica, corpos docente e discentes do colégio e a comunidade em geral, 
visando proporcionar vivência de conhecimento, na relação de apego e consequente proteção à 
natureza. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MÁRCIO CÉSAR CRISTOVÃO 
Orientador: LENIR MARISTELA SILVA - IES: UFPR 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: JARDIM SENSORIAL 
Tema: ESPAÇOS EDUCADORES SUSTENTAVES 
Palavras-chave: ESPAÇOS EDUCADORES SUSTENTÁVEIS, JARDIM SENSORIAL, ENAÇÃO, 
APEGO À NATUREZA, PROTEÇÃO A NATUREZA, 
Resumo: A presente Produção Didática Pedagógica cumpre com o objetivo de subsídio aos 
professores afins à Educação Ambiental, sobretudo a construção, manejo e manutenção do 
Espaço Educador Sustentável - Jardim Sensorial. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARCO ROBERT SCHMITZ 
Orientador: Emérico Arnaldo de Quadros - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: REDUÇÃO E PREVENÇÃO AO BULLYING NO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA 
TEREZA DA SILVA RAMOS 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Bullying, Blog, meta, ação, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo disponibilizar informações de forma acessível, a todos os 
envolvidos na comunidade escolar sobre o Bullying, ressaltando a importância da identificação 
precoce e, portanto apresentar ações a fim de sanar ou minimizar a incidência desse fenômeno. 
Inicialmente realizou-se a pesquisa bibliográfica do assunto, após a metodologia do trabalho 
estará ligada às estratégias de meta e ação, onde a ênfase maior acontece na elaboração do blog 
sobre Bullying que será desenvolvido pelo pesquisador. Busca-se a conscientização dos direitos 
constitucionais, do estatuto da criança e do adolescente e da lei 13.185 por parte do aluno, 
enfrentando a violência Bullying utilizando o Blog educacional como uma estratégia de ensino é o 
foco principal do presente projeto, apresentando como propostas de práticas pedagógicas a 
produção de histórias em quadrinhos e a construção e significação da palavra Bullying pela 
metodologia ideias previas. Sugere se adotar políticas publicas de longo prazo para o 
enfrentamento ao conflito e ao Bullying, pois somente através do estudo e da compreensão 
dessas relações que estabeleceremos a razão dessa existência podendo regular os conflitos 
humanos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARCO ROBERT SCHMITZ 
Orientador: Emérico Arnaldo de Quadros - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: REDUÇÃO E PREVENÇÃO AO BULLYING NO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA 
TEREZA DA SILVA RAMOS 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Bullying, Blog, meta, ação, 
Resumo: Este projeto tem como objetivo disponibilizar informações de forma acessível, a todos 
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os envolvidos na comunidade escolar sobre o Bullying, ressaltando a importância da identificação 
precoce e, portanto apresentar ações a fim de sanar ou minimizar a incidência desse fenômeno. 
Inicialmente realizou-se a pesquisa bibliográfica do assunto, após a metodologia do trabalho 
estará ligada às estratégias de meta e ação, onde a ênfase maior acontece na elaboração do blog 
sobre Bullying que será desenvolvido pelo pesquisador. Busca-se a conscientização dos direitos 
constitucionais, do estatuto da criança e do adolescente e da lei 13.185 por parte do aluno, 
enfrentando a violência Bullying utilizando o Blog educacional como uma estratégia de ensino é o 
foco principal do presente projeto, apresentando como propostas de práticas pedagógicas a 
produção de histórias em quadrinhos e a construção e significação da palavra Bullying pela 
metodologia ideias previas. Sugere se adotar políticas publicas de longo prazo para o 
enfrentamento ao conflito e ao Bullying, pois somente através do estudo e da compreensão 
dessas relações que estabeleceremos a razão dessa existência podendo regular os conflitos 
humanos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA ALCI DE ALMEIDA COMAR 
Orientador: Flávio Rodrigo Furlanetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Impactos de Um Movimento de Estudo Sobre o Meio Ambiente e o Uso da Tecnologia na 
Otimização das Práticas Pedagógicas 
Tema: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Formação, Educação Ambiental, Tecnologia 
Resumo: Este artigo é um recorte do movimento de estudo sobre o meio ambiente e o uso da 
tecnologia com o intuito de otimizar as práticas pedagógicas de um grupo de professores. 
Apresenta como problema da pesquisa: a organização e proposição de encontros de formação 
com professores do Ensino Fundamental II poderão modificar o sentido desses professores em 
relação às questões ambientais, e por consequência, gerar uma nova consciência que contribua 
com as suas aulas? Estabelece como objetivo geral: elaborar uma Proposta Didática 
metodológica que vise o movimento de mudança de sentido pessoal do professor em relação às 
questões ambientais. E como objetivos específicos: a) Propor reflexões sobre a necessidade de 
conscientização ambiental. b) Aprofundar conhecimento sobre a sustentabilidade. c) Evidenciar a 
importância da formação socioambiental consciente para que o professor tenha melhores 
condições de formar seus alunos. d) Elaborar uma produção didático-pedagógica - com atividades 
que ilustrem o movimento realizado nos grupos de estudos com os professores. Utiliza como 
metodologia a realização de uma pesquisa qualitativa em colaboração com os participantes do 
movimento de formação. Com base nesses objetivos e estratégias de ação utilizadas na 
realização dessa pesquisa, conclui-se houve a formação de uma consciência por parte dos 
professores acerca das questões socioambientais. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA ALCI DE ALMEIDA COMAR 
Orientador: Flávio Rodrigo Furlanetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Caderno Pedagógico e Didático para Formação Socioambiental 
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Tema: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Sustentável, Sócio ambiental, Formação de Professores 
Resumo: Esta produção didática foi elaborada com o intuito de capacitar, formar e ampliar a 
prática pedagógica dos profissionais da educação em prol de educação com mais qualidade. A 
natureza e o meio ambiente são explorados por nossa sociedade como se fossem inesgotáveis, 
não há a preocupação nem o respeito com as relações dinâmicas do equilíbrio ecológico e sua 
capacidade de suportar os impactos sobre eles, o que resulta nos graves problemas ambientais 
da atualidade. A elaboração desse projeto contém uma Proposta Didática metodológica que visa 
o movimento de mudança de sentido pessoal do professor em relação às questões ambientais. 
Para implementação no Colégio Professor Paulo Mozart Machado será utilizada uma produção 
didática composta por uma sequência de atividades pedagógicas com objetivos de aprofundar 
conhecimentos sobre sustentabilidade, evidenciar a importância da formação socioambiental 
consciente para que o professor tenha melhores condições de formar seus alunos. Com base 
nesses objetivos e estratégia de ação, projeta-se que, ao final de sua implementação, haverá a 
formação de uma consciência por parte dos professores acerca das questões socioambientais. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA CIRLENE PRANDINI RICIERI 
Orientador: ROBERTA NEGRÃO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA PÚBLICA: DISCUTINDO A PARTICIPAÇÃO DOS 
ÓRGÃOS COLEGIADOS 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho escolar, Projeto Político Pedagógico 
Resumo: A gestão democrática implica a participação de todos os segmentos da comunidade 
escolar, bem como a construção de espaços dinâmicos, marcados pela diversidade e pelos 
distintos modos de compreender a escola. Diante desse contexto, a gestão democrática da escola 
pública foi o objeto de estudo deste estudo, considerando seu princípio na legislação vigente. 
Objetivou-se, portanto, investigar os processos democráticos que norteiam a gestão escolar do 
Colégio Estadual Alberto Carazzai. Como ponto de partida, o estudo foi fundamentado nas teorias 
de autores que compreendem a gestão democrática como fundamental para a melhoria no ensino 
público. Destacou-se a necessidade de fortalecer no âmbito da escola, uma proposta alicerçada 
no diálogo e na prática democrática, na qual os envolvidos sintam-se parte do todo e 
corresponsáveis no que se refere ao comprometimento na participação e nas tomadas de 
decisões no cotidiano escolar. A proposta foi organizada em encontros com os professores para 
estudo e reflexão, com o propósito de apontar meios teóricos e práticos para fundamentar e 
promover a construção da gestão democrática do referido Colégio, visando contribuir com a 
melhoria da qualidade da educação. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA CIRLENE PRANDINI RICIERI 
Orientador: ROBERTA NEGRÃO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: A Gestão Democrática da Escola Pública como um meio de investigação dos processos 
democráticos que norteiam a gestão escolar do Colégio Estadual Alberto Carazzai: Possibilidades 
e Desafios 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: gestão democrática, escola pública, participação, 
Resumo: A gestão democrática da escola publica foi o objeto de ensino deste trabalho. 
Objetivamos estudar os processos democráticos que norteiam a gestão escolar do Colégio 
Estadual Alberto Carazzai. Considerando o princípio da gestão democrática instituída na 
legislação vigente, como ponto de partida embasamos este trabalho nas teorias de alguns 
estudiosos no assunto que compreendem a gestão democrática como sendo fundamental para a 
melhoria no ensino publico. Destacamos, neste estudo, a necessidade de fortalecer no âmbito 
atual da escola publica, uma proposta alicerçada no diálogo de fazer com que os sujeitos 
envolvidos comprometam-se com o processo educativo no que se refere à participação e as 
tomadas de decisões no dia-a-dia da escola. Portanto esta proposta está organizada em 
encontros com os professores para reflexão e estudo; e foi elaborada com o propósito de apontar 
alternativas teórico-práticas para fundamentar a construção da gestão democrática no referido 
colégio, visando contribuir com a melhoria da qualidade da educação e a democratização do 
ensino. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA CLEUZA BRAVO DE SOUZA 
Orientador: Eliana Cláudia Navarro Koepsel - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EDUCAÇÃO INTEGRAL E ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO: LIMITES E POSSIBILIDADES 
Tema: Gestão Escolar 
Palavras-chave: Educação Integral, Programa Mais Educação, Políticas Públicas 
Resumo: Este artigo analisa a política de educação integral atual implementada pelo Programa 
Mais Educação e identifica os seus limites e possibilidades para a melhoria da qualidade da 
educação. Para tanto, realiza uma pesquisa bibliográfica, documental e levantamento de práticas 
com o Programa Mais Educação realizadas em escolas estaduais e municipais de Maringá, a 
partir de 2010. Embora a questão da educação integral não seja uma novidade na história da 
educação brasileira há urgência e necessidade de compreendê-la no seu sentido histórico e 
político. Historicamente, o termo educação integral apareceu no contexto dos debates do 
Manifesto do Pioneiro da Educação Nova, de 1932, ganhou relevância com as ideias dos 
precursores da Escola Nova, mas só se materializou como ação política na segunda metade do 
século XX, sob inspiração das ideias e práticas implantadas por Anísio Teixeira (1900-1971). Na 
atualidade, a educação integral se coloca como uma das prioridades das políticas educacionais 
de Estado. A efetivação da educação em tempo integral tem se dado, prioritariamente, pelo 
Programa Mais Educação que, em 2017 passou a ser denominado como Novo Mais Educação. 
Entretanto, a educação integral é uma ideia inconclusa na história da educação brasileira, repleta 
de descontinuidades e não se efetivará enquanto a educação não for prioridade, e entendida 
como investimento, indo além de um discurso eleitoral. As escolas e seus profissionais 
continuarão a fazer o que é possível, com os limites que lhes são impostos, sem, contudo, 
obterem resultados realmente eficientes, o que faz concluir que o Programa Mais Educação, 
nesses moldes, é um arremedo de Educação Integral. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA CLEUZA BRAVO DE SOUZA 
Orientador: Eliana Cláudia Navarro Koepsel - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A EDUCAÇÃO INTEGRAL E ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL- PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO: LIMITES E POSSIBILIDADES 
Tema: Educação básica: organização, financiamento avaliação e indicadores educacionais, 
Palavras-chave: Educação integral, Programa Mais Educação, Políticas públicas, 
Resumo: Esta unidade didática analisa a política de educação integral atual implementada pelo 
Programa Mais Educação e identifica seus limites e possibilidades para a melhoria da qualidade 
da educação. Para tanto, realiza pesquisa bibliográfica, documental e levantamento de práticas 
realizadas em escolas estaduais e municipais de Maringá. Embora a questão da educação 
integral não seja uma novidade na história da educação brasileira há urgência e necessidade de 
compreendê-la no seu sentido histórico e político atual. Historicamente, o termo educação integral 
apareceu no contexto dos debates do Manifesto do Pioneiro da Educação Nova, de 1932, ganhou 
relevância com as ideias dos precursores da Escola Nova, mas só se materializou como ação 
política na segunda metade do século XX, sob inspiração das ideias e práticas implantadas por 
Anísio Teixeira. Na atualidade, a Educação Integral é uma das prioridades das políticas 
educacionais de Estado, em especial na ampliação do tempo escolar. A efetivação da educação 
em tempo integral se deu pelo Programa Mais Educação. O programa caracteriza-se pela ação 
intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, que objetiva contribuir tanto para a 
diminuição das desigualdades educacionais quanto à valorização da diversidade da cultura 
brasileira. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA IZABEL COLLAR 
Orientador: Eliane Rose Maio - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Politicas Públicas Para Pessoas com Deficiência 
Tema: Gestão/ Diversidade 
Palavras-chave: Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados de estudos e pesquisas 
sobre políticas públicas para pessoas com deficiência, especialmente a Lei Brasileira de Inclusão, 
também designada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/15, a qual foi objeto de 
matéria do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, por meio da Implementação 
Didático Pedagógica, no formato de Curso de Extensão e da realização do GTR - Grupo de 
Trabalho em Rede. A proposta do Projeto do PDE visou diminuir o conhecimento exíguo dos/as 
funcionários/as, professores/as, pais, mães e diretoria sobre a legislação para pessoas com 
deficiências. Para dar conta do propósito enunciado, este artigo será organizado 
sequencialmente, na primeira parte analisam-se as políticas públicas, articulando-a com os 
conceitos, leis e aspectos históricos. Na segunda parte, enfatizam-se os resultados do estudo no 
tocante à essência da lei tratada e suas implicações. Finalmente, a partir da análise realizada 
evidencia-se que a comunidade escolar é uma importante protagonista para a efetivação das 
políticas públicas para pessoas com deficiência, que convergem um desenvolvimento de 
qualidade a que todas as pessoas têm direito, em todas as áreas existentes. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA IZABEL COLLAR 
Orientador: Eliane Rose Maio - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avanços e Desfios das Politicas Públicas para Pessoas com Deficiencia 
Tema: Direitos Humanos - Diversidade 
Palavras-chave: Pessoa com deficiência, Politicas Públicas, Direitos 
Resumo: A Produção Didática Pedagógica é uma das etapas do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, como estratégia para implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, 
da Secretaria do Estado da Educação do Paraná - SEED, Plano Integrado de Formação 
Continuada. Esta produção Didático - Pedagógica tem por objetivo apresentar aos 
Funcionários/as, Pais/mães, Auto defensores/as, da Escola Novo Amanhecer - Modalidade 
Educação Especial e diretoria da APAE de Santa Fé, algumas Políticas Públicas para Pessoas 
com Deficiências especificamente a Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 06 de 
julho de 2015, o qual é um dos mais importantes instrumentos de emancipação civil e social 
dessa parcela da sociedade que apresenta algum tipo de deficiência, avançando os princípios da 
cidadania. A programação geral elenca uma proposta de atividades e conteúdos a serem 
trabalhados durante os cinco encontros, com duração de 5 horas cada um, e 7 horas de 
atividades não presenciais, totalizando 32 horas de curso. O Curso de Extensão abordará o tema, 
fazendo uso de textos, vídeos, dinâmicas, aulas expositivas, trabalhos em grupos, discussões, 
análises e diagnósticos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA JOSÉ TEIGÃO LÓPES 
Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONSELHO DE CLASSE DIGITAL ONLINE E SUAS REPRESENTAÇÕES 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: conselho de classe, tecnologia, otimização 
Resumo: O propósito deste estudo justifica-se em utilizar-se dos dados obtidos por meio da 
ferramenta Conselho de Classe Online, os quais foram inseridos pelos professores, equipe 
pedagógica e direção do Colégio Estadual D. Pedro, durante o ano letivo de 2016. A utilização 
dos dados tem como propósito trazer elementos para pensar o processo de gestão, 
especificamente no que se refere aos estudos da gestão participativa e democrática na escola, 
gestão de resultados (otimização, organização e dinamização do tempo) e a viabilização de 
implantação de um sistema subsidiado pelo Estado. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA JOSÉ TEIGÃO LÓPES 
Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: CONSELHO DE CLASSE DIGITAL ONLINE E SUAS REPRESENTAÇÕES 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: conselho de classe, tecnologia, otimização 
Resumo: O propósito deste estudo justifica-se em utilizar-se dos dados obtidos por meio da 
ferramenta Conselho de Classe Online, os quais foram inseridos pelos professores, equipe 
pedagógica e direção do Colégio Estadual D. Pedro, durante o ano letivo de 2016. A utilização 
dos dados tem como propósito trazer elementos para pensar o processo de gestão, 
especificamente no que se refere aos estudos da gestão participativa e democrática na escola, 
gestão de resultados (otimização, organização e dinamização do tempo) e a viabilização de 
implantação de um sistema subsidiado pelo Estado. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA MARLENE AMADEU GALHARDO MOCHI 
Orientador: AUGUSTA PADILHA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A atividade investigativa, denominada pesquisa: uma abordagem dialética 
Tema: As Políticas Educacionais e Estaduais no contexto histórico-político do Estado Brasileiro, 
fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão escolar, Formação Humana, Pesquisa Escolar, Espírito Investigativo 
Resumo: No presente artigo, intitulado A atividade investigativa, denominada pesquisa: uma 
abordagem dialética registramos o trabalho realizado para a Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná - SEED, por intermédio do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, em 
parceria com a Universidade Estadual de Maringá - UEM. Tendo por referencial básico estudos 
teóricos e metodológicos do Materialismo Histórico Dialético, da Psicologia Histórico Cultural e da 
Pedagogia Histórico-Crítica, pautamo-nos na possibilidade de proporcionar aos profissionais da 
educação escolar o estudo e a análise sobre a relação entre a gestão escolar e o trabalho com os 
conteúdos escolares em sala de aula, considerando dois momentos, o primeiro, com estudos de 
textos teóricos e literários e o segundo de reflexão pratica sob um curso de formação para 
professores da Educação Básica. A pesquisa é qualitativa e bibliográfica e, o método dialético. A 
perspectiva da análise é a da totalidade das relações sociais. Tal posição metodológica tem por 
finalidade a investigação do princípio educativo e o alcance das condições de atuarem numa 
proposta teórico-prática de ensino para a escola onde trabalham e, nesta perspectiva, vislumbrem 
uma proposta determinante de um ensino que seja meio, através do qual o desenvolvimento 
intelectual dos alunos avance no sentido do domínio de uma relação teórica com a realidade, bem 
como da liberdade consciente para sua vida futura, propriedades fundamentais para uma 
formação humana. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARIA MARLENE AMADEU GALHARDO MOCHI 
Orientador: AUGUSTA PADILHA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: : A atividade investigativa, denominada pesquisa: uma abordagem dialética 
Tema: As Políticas Educacionais e Estaduais no contexto histórico-político do Estado Brasileiro, 
fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
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Palavras-chave: Gestão Escolar, Formação Pedagógica, Qualidade do Ensino, Pesquisa Escolar 
Resumo: A qualidade do ensino é um grande desafio enfrentado na realização do trabalho 
pedagógico e a promoção da melhoria dos resultados da educação escolar uma necessidade. 
Portanto este projeto busca desenvolver estudos teóricos e científicos sobre a realidade humana 
na atualidade; os determinantes e implicações das políticas públicas educacionais no efetivo 
trabalho escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARINÊS SCHMITZ 
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como possibilidade de mediação da 
prática pedagógica 
Tema: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Cultura Digital, Gestão Escolar Educação, 
Resumo: Apresentamos, neste Artigo, o resultado da pesquisa realizada através do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, cujo 
objetivo é divulgar e socializar o trabalho desenvolvido, na perspectiva de minimizar os problemas 
encontrados no cotidiano da escola. O estudo intitulado O uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) como possibilidade de mediação da prática pedagógica procurou investigar 
como os recursos tecnológicos, tão presentes no ambiente escolar, podem auxiliar na prática 
pedagógica dos professores, bem como buscou a compreensão sobre qual o papel que essas 
tecnologias exercem sobre a educação paranaense. Além do referencial teórico e a complexa 
realidade das escolas da rede pública, foram analisados os dados coletados tanto da 
Implementação do Projeto de Intervenção, quanto do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), sendo 
esses, elementos preponderantes para justificar o quão importante são essas ferramentas para 
dinamizar o ensino e proporcionar ao professor mudanças na prática pedagógica. Em síntese, 
constatamos que, apesar das dificuldades encontradas pelos educadores, há o esforço da Gestão 
Escolar na manutenção, viabilização e utilização dos variados aparatos tecnológicos em suas 
instituições. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARINÊS SCHMITZ 
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como possibilidade de mediação da 
prática pedagógica 
Tema: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Tecnologias Educacionais, Mediação Pedagógica, Aprendizagem com 
Mobilidade, Aprendizagem Colaborativa, 
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica, intitulada O uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação como possibilidade de mediação da prática pedagógica, visa compreender as 
percepções e ações docentes que permeiam o uso das tecnologias educacionais nos espaços 
escolares, e também, entender qual o papel que os recursos tecnológicos exercem sobre a 
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educação. Nesse sentido, propomos um material que busque alternativas de superação dos 
problemas encontrados pelos professores em suas práticas pedagógicas cotidianas, bem como, 
da organização do percurso teórico metodológico que busque alcançar os objetivos propostos no 
Projeto de Intervenção Pedagógica. Este trabalho é o resultado de todo um planejamento pautado 
em uma concepção de educação, com conteúdos e encaminhamentos específicos da área de 
Gestão Escolar, na Linha de Estudo Tecnologias Educacionais, no que diz respeito ao uso 
pedagógico das Tecnologias de Informação e Comunicação. Dessa forma, as possibilidades de 
mediação pedagógica utilizando-se de recursos tecnológicos será o ponto central das discussões 
e reflexões que serão abordadas nas 5 Unidades que irão compor o Caderno Pedagógico. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARINÊS STOCKMANN EVANGELISTA FERREIRA 
Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E CONSELHO ESCOLAR 
Tema: As políticas Educacionais Nacionais e Estaduais no contexto histórico-político do estado 
brasileiro, fundamentos, princípios e processos da gestão democrática da educação 
Palavras-chave: Gestão Escolar Democrática, Conselho Escolar, Participação 
Resumo: Este artigo tem como propósito apresentar as reflexões teórico-metodológicas 
decorrentes do Projeto de Intervenção Pedagógica Conselho Escolar: Avanços e Desafios no 
Processo da Gestão Democrática do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR, 
turma 2016/2017. Do Projeto de Intervenção Pedagógica foi elaborada a Unidade Didática que 
contemplou atividades de estudos de textos, apresentação de vídeos, e coleta de dados a partir 
de questionário. A implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica/Unidade Didática 
ocorreu na Escola Estadual Paulo Freire - Ensino Fundamental - Anos Finais, do Município de 
Dois Vizinhos, estado do Paraná com Professores e Membros do Conselho Escolar, bem como da 
participação de Professores no Grupo de Trabalho em Rede - GTR. Como resultado dos estudos 
os Professores e Membros do Conselho Escolar e os Professores do GTR confirmaram, dentre 
outras questões, a necessidade de fortalecer o trabalho coletivo como uma das formas de ampliar 
a Gestão Escolar Democrática. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARINÊS STOCKMANN EVANGELISTA FERREIRA 
Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conselho Escolar: avanços e desafios no processo de Gestão Democrática 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão Escolar Democrática, Conselho Escolar, Participação, 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica intitulada Conselho Escolar: avanços e 
desafios no processo de Gestão Democrática objetiva trabalhar com o envolvimento do coletivo 
colaborando com a implementação da Gestão Democrática na escola pública, através de 
formação dos Membros do Conselho Escolar e Professores. As três unidades planejadas 
contemplam textos e vídeos, sob a dinâmica de reflexão e debates entre os participantes. Com 
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isso, a interação entre os membros da escola visa contribuir para a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem e para a Gestão Escolar Democrática, tendo como finalidade trabalhar o 
conceito de Gestão Escolar Democrática e as atribuições/funções do Estatuto do Conselho 
Escolar com os Professores e Membros do Conselho Escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARINO MARTIOLI 
Orientador: ANNIE ROSE DOS SANTOS - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A COESÃO TEXTUAL NA PROVA BRASIL DO 9º ANO: UMA PROPOSTA PARA O 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Tema: Gestão Escolar e monitoramento de processos educacionais e avaliação institucional: 
interna e externa 
Palavras-chave: PDE, Língua Portuguesa, Coesão Textual, Prova Brasil, Unidade Didática, 
Resumo: Neste artigo, objetivamos empreender um diagnóstico da aprendizagem dos alunos 
sobre o descritor 15: estabelecer relações lógico-discursivas, presentes no texto, marcadas por 
conjunção, advérbio, etc. da Prova Brasil na disciplina de Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino 
Fundamental por meio de uma intervenção pedagógica, em que abordamos os mecanismos de 
coesão textual são no processo de ensino e aprendizagem. Como aporte teórico principal e de 
apoio, respaldamo-nos nas teorias de Solé (1998), Salces (2000), Antunes (2005), Fávero (2006), 
Fuza e Menegassi (2009), Coracini (2010) e Koch (2013), dentre outros autores, para tratar das 
leis que tornaram obrigatória a aplicação da Prova Brasil, sua composição e finalidade, a definição 
de leitura e a importância do domínio dos mecanismos de coesão para a produção de textos dos 
mais variados gêneros discursivos. A metodologia utilizada é a prática exploratória, com aplicação 
em uma turma única do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola do noroeste do Paraná 
para mostrar que, quando o professor tem material disponível sobre um descritor da Prova Brasil 
e o contempla em sala de aula, os acertos dos alunos nas avaliações externas são maiores. 
Comparamos os resultados obtidos na avaliação diagnóstica e na avaliação final para analisar a 
aprendizagem dos alunos acerca do descritor referido. Esperamos contribuir com a área de 
Linguística Aplicada no contexto educacional do Estado do Paraná e para a sociedade em geral. 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARINO MARTIOLI 
Orientador: ANNIE ROSE DOS SANTOS - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Proposta teórico-metodológica sobre os mecanismos de coesão na Prova Brasil no 9º ano 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Unidade Didática, PDE, Coesão Textual, Língua Portuguesa 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem por objetivo elaborar uma Unidade Didática 
com atividades sobre os mecanismos de coesão sequencial e referencial no texto, bem como 
servir como intervenção pedagógica para testar a hipótese de que o aluno não sabe resolver 
exercícios sobre o assunto nas avaliações externas porque o professor não aborda na sala de 
aula. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MÁRIO CZERECHOWICZ 
Orientador: Paulino José Orso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A gestão da escola pública pelas produções dos professores PDE de 2007 até 2013 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Escola Pública, Pesquisa, Totalidade 
Resumo: Por meio desta pesquisa, propõem-se realizar um levantamento dos artigos produzidos 
pelos professores PDE no período de 2007 até 2013, na área de gestão escolar. Analisar quais os 
caminhos percorridos pelos professores PDE quando propuseram discutir a gestão escolar 
democrática. Um estudo dessa natureza faz-se necessário, pois desde a implantação do PDE em 
2007, houve muitas produções na área de Gestão Escolar. Num levantamento prévio das 
produções disponíveis no portal dia a dia educacao foram mais de 130 produções sobre a gestão 
democrática da escola pública. Muito se fala da gestão democrática e da importância da 
participação da comunidade. Portanto, esta pesquisa centra-se nos artigos referentes a Gestão 
Democrática, APMF, Conselho Escolar e Grêmio Estudantil. Os artigos a serem selecionados 
para esta pesquisa serão analisados na sequencia: título, sinopse, palavras-chave, conteúdo do 
artigo. Com os dados obtidos elaborar gráficos com o número total de produções e as palavras-
chave mais utilizadas. Discutir a importância dos dados e do uso das palavras-chave na 
indexação e iniciação a um conteúdo. Tendo como referencial teórico a categoria da totalidade 
analisar se as discussões sobre a gestão da escola pública trazem propostas de participação da 
comunidade escolar para além da representação. 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MÁRIO CZERECHOWICZ 
Orientador: Paulino José Orso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A gestão da escola pública pelas produções dos professores PDE de 2007 até 2013 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Escola Pública, Pesquisa, Totalidade 
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica é um dos resultados da pesquisa desenvolvida na 
área de Gestão Escolar. Refiro-me a expressão um, pois o trabalho complementa-se com o 
Projeto de Pesquisa seguida desta Produção Didático-pedagógica - a ser realizada neste ano de 
2016 - e, para finalizar a escrita do Artigo Final, atividade obrigatória para o ano de 2017. Além 
destas, o programa do PDE-Programa de Desenvolvimento da Educação do Paraná, prevê para o 
ano de 2017 a implementação do Projeto de Pesquisa, tendo como local o Colégio Estadual 
Presidente Costa e Silva - local de lotação deste professor que vos escreve - com a criação de 
grupos de estudos. Estes, abertos a participação de toda comunidade escolar. Outra atividade 
obrigatória do programa é o GTR - Grupo de Trabalho em Rede, desenvolvido na modalidade 
EaD - Educação a Distância, realizada no moodle do e-escola, Ambiente Virtual de Aprendizagem 
desenvolvido e mantido pela Secretaria de Estado da Educação do PR e aberto a participação 
dos profissionais da educação de todo o estado. Trago como proposta desenvolver uma análise 
da discussão sobre Gestão Escolar nas produções dos professores PDE, no período de 2007 até 
2013, enfocando nos artigos sobre Gestão Democrática, APMF - Associação de Pais Mestres e 
Funcionários, Conselho Escolar e Grêmio Estudantil.·. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARLI APARECIDA RIVELINI MARTINELLI 
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os Desafios da Diversidade para a Gestão Escolar 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos. 
Palavras-chave: Educação, Gestão Escolar, Diversidade, Inclusão, 
Resumo: As políticas educacionais para a diversidade têm ocupado lugar central nas duas 
últimas décadas, expressando o desafio enfrentado por educadores e gestores na construção de 
novas práticas pedagógicas e administrativas. Justifica-se então, a relevância desta pesquisa que 
discute os desafios da diversidade para a gestão escolar, a fim de que todos os alunos e alunas 
possam por meio de ações educacionais significativas terem acesso e direito à educação sem 
preconceito e discriminações. Diante desses desafios questiona-se: Como a diversidade se 
manifesta no contexto da sala de aula? Qual o olhar dos alunos e professores sobre a 
diversidade? Os profissionais da educação estão preparados para trabalhar com a diversidade? 
Ao considerar tais questionamentos discutimos os desafios da diversidade na gestão e refletimos 
a respeito do processo de formação dos profissionais de uma escola pública do município de 
Apucarana. O projeto tinha por objetivo favorecer o desenvolvimento de espaços de formação 
continuada junto à gestão escolar com vistas à compreensão e o respeito à diversidade, como 
também orientar os gestores escolares, os professores, os pedagogos e aos agentes 
educacionais I e II sobre a necessidade de identificar casos de preconceito e propor intervenções 
pedagógicas para o enfrentamento deste na escola. Concluímos que muitos desses profissionais, 
mesmo não trabalhando diretamente com os alunos em sala de aula, contribuem de maneira 
significativa na compreensão do respeito à diversidade, orientando e zelando pelo bem-estar de 
todos no ambiente escolar. Palavras- chave: Educação. Gestão Escolar. Diversidade. Inclusão. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARLI APARECIDA RIVELINI MARTINELLI 
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os Desafios da Diversidade para a Gestão Escolar 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos. 
Palavras-chave: Gestão, Diversidade, Preconceito, Inclusão, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo favorecer o desenvolvimento de espaços de 
formação continuada junto à comunidade escolar, com vistas à compreensão da diversidade no 
espaço escolar. Busca-se refletir sobre as intervenções e metodologias pedagógicas que possam 
nortear e auxiliar os professores e equipe pedagógica. Propõe-se por meio desta Unidade 
Didática reflexões sobre a importância de se trabalhar a diversidade nas escolas públicas, 
identificando práticas como o bullying, preconceito e discriminação e propondo ações para 
superação. 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARLI PEDRINA DE ALMEIDA ZANINI 
Orientador: Luíz Antônio de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
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Etapa: Artigo 
 
Título: QUALIDADE DE VIDA: UMA PROPOSTA DE PREVENÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Substâncias psicoativas, Prevenção 
Resumo: A prevenção ao uso abusivo de substâncias psicoativas é um tema importante e 
fundamental, visto que, as produções que abordam o assunto destacam os perigos que expõem 
adolescentes e jovens aos riscos. Com o objetivo fazer a identificação dos fatores que impedem e 
que favorecem ações efetivas dos professores da EJA, na condução de ações, de 
conscientização sobre os perigos dessas substâncias, foi realizada uma busca nas produções do 
PDE com o propósito de colaborar no processo de formação e humanização dos alunos, a fim de 
minimizar as situações de perigos que os expõe a esses riscos. Na análise das produções foi 
possível verificar a urgência da implementação programas de formação continuada de prevenção, 
visando melhor qualidade de vida, inclusão e social e educacional. Notou-se que se trata de um 
problema comum e que persiste em todas as comunidades comprovando a necessidade de 
programas de intervenção que permita aos professores possibilidades de identificar, diagnosticar 
e intervir. Concluiu-se que a prevenção é a forma mais viável, mas o problema está além da 
escola, portanto é necessário o envolvimento das famílias da sociedade e das políticas públicas. 
Ao professor cabe fazer os encaminhamentos para as áreas de competência, numa ação conjunta 
coordenada pela escola, mas com o envolvimento de todos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MARLI PEDRINA DE ALMEIDA ZANINI 
Orientador: Luíz Antônio de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Saúde e educação - prevenção de substâncias psicoativas na Educação de Jovens e 
Adultos 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Educação, Saúde, Substâncias psicoativas, 
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade destinada a atender a 
população que não teve acesso à educação escolar em idade normal. São pessoas com pouca ou 
nenhuma qualificação profissional e parte de uma estatística preocupante do País, na questão do 
direito à cidadania. Resguardar este direito é viabilizar para homens e mulheres possibilidades de 
alcançar novos horizontes sociais e profissionais. Assim, na tentativa de favorecer o ingresso de 
jovens e adultos a programas culturais, educativos, informativos e maior aproximação com o ideal 
de educação proposto por Freire (1999), são necessários investimentos que abranjam projetos e 
iniciativas educacionais que incorporam, entre outras, ações de prevenção ao uso de substâncias 
psicoativas. Desse modo, o objetivo desta Unidade Didática é propor sugestões de atividades e 
matérias que favoreçam a abordagem sobre os perigos do uso abusivo dessas substâncias e 
contribuir com professores da EJA, na condução de procedimentos, que englobam atividades 
lúdicas, dinâmicas de grupo e seminários com participação de convidados para abordar o tema 
em áreas específicas (medica, psicológica, assistência social, e jurídica), sobre os perigos do uso 
de substâncias psicoativas. A abordagem terá como fonte, produções do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) entre 2007e 2014 e outras literaturas sobre o tema. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MAURA MARTA DE AMO 
Orientador: Maria Eunice Franca Volsi - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E 
FUNCIONÁRIOS - APMF 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão escolar democrática, Associação de Pais, Mestres e Funcionários, 
Comunidade Escolar, 
Resumo: Neste artigo, apresentamos o resultado de estudos realizados no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE-PR), que teve como finalidade propiciar reflexões sobre a 
importância da Gestão Democrática na escola pública aos membros da comunidade escolar, e de 
modo especial, discorrer sobre a Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF). A 
problemática que levantamos é: quais as possibilidades de qualificar a participação da 
comunidade dos segmentos internos e externos da escola na instância colegiada APMF? O 
objetivo deste estudo é discutir os documentos e posicionamentos legais dessa instância 
colegiada para maiores esclarecimentos e instrumentalização dos envolvidos na escola visando 
aos procedimentos cotidianos atinentes à gestão escolar. Na implementação do projeto, 
exploramos junto aos professores de diferentes áreas do conhecimento e disciplinas, funcionários 
e pais, leituras, debates, palestras, etc. apoiados nos documentos relativos à instituição de 
ensino, como Projeto Político Pedagógico, Plano de Ação, Estatuto da APMF, dentre outros. 
Nesses estudos, contemplamos sua política educacional e a gestão democrática nesse espaço, 
atentando para suas funções e comprometimento com a comunidade escolar. Os resultados da 
implementação e desenvolvimento dessa temática na escola levaram-nos a observar a 
importância da atuação da APMF, instrumentalizada por suas ações, como um eixo dessa gestão. 
Dessa forma, concluímos que a participação da comunidade escolar é fundamental para esse 
processo. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MAURA MARTA DE AMO 
Orientador: Maria Eunice Franca Volsi - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O papel da APMF como instrumento da gestão democrática na escola 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Instâncias Colegiadas, APMF, Escola, Participação, 
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo contribuir com o debate sobre a 
atuação da Associação de Pais, Mestres e Funcionários - APMF - como um eixo da gestão 
democrática na escola pública. A pesquisa se justifica pela necessidade de instrumentalizar a 
Instância Colegiada APMF para a superação dos desafios apontados no Plano de Ação 2016 do 
Colégio Estadual Sílvio Vidal, na Dimensão 1 - Gestão Democrática. A questão-problema que 
norteou a elaboração da pesquisa foi: Quais seriam as possibilidades de qualificar a participação 
da comunidade dos segmentos internos e externos da escola? Com o intuito de equacionar essa 
questão, foi realizada pesquisa teórica para aprofundamento dos estudos sobre a temática e 
posterior organização de material de estudos para a intervenção pedagógica na escola. A 
finalidade é discutir com os participantes o material didático elaborado visando instrumentalizar e 
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qualificar a atuação da APMF na escola. A implementação da intervenção didática na escola se 
dará por meio de oito encontros, que contemplam leituras e questionamentos referentes à gestão 
democrática, Estatuto próprio da APMF bem como a gestão participativa nas questões 
pedagógicas, administrativas e financeiras no ambiente escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MÔNIKA PENNER PAULS 
Orientador: Carlos Willians Jaques Morais - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Ação Comunicativa como caminho para a efetivação da Gestão Democrática Escolar: 
mudança pela formação da equipe pedagógica 
Tema: Gestão Escolar 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Falácias, Ação Comunicativa, Equipe Pedagógica 
Resumo: O presente trabalho traz uma reflexão sobre a mudança no paradigma da gestão das 
escolas públicas do Estado do Paraná, de uma gestão autoritária, exercida por órgãos externos, 
para a Gestão Democrática. O artigo inicia com alguns apontamentos sobre a necessidade da 
implementação da Gestão Democrática, bem como sobre as dificuldades encontradas nesse 
processo. Relata, na sequência, uma pesquisa-ação realizada com a equipe pedagógica do 
Colégio Estadual do Campo Fritz Kliewer, no interior do Estado do Paraná, que teve como 
objetivo desenvolver habilidades de identificação de falhas de raciocínio (falácias), bem como 
socializar e aplicar a Teoria da Ação Comunicativa, do filósofo contemporâneo Jürgen Habermas. 
Foi possível averiguar que ambas as áreas eram desconhecidas antes da pesquisa, e que os 
fundamentos estudados podem trazer contribuições significativas para a implementação de uma 
gestão verdadeiramente democrática. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MÔNIKA PENNER PAULS 
Orientador: Carlos Willians Jaques Morais - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ação comunicativa como caminho para a efetivação da gestão democrática 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão democrática, Ação comunicativa, Formação e participação 
Resumo: No passado, a gestão das escolas públicas foi totalmente executada por instâncias 
superiores, externas à instituição escolar, e alheias à realidade da mesma. Nas últimas décadas, 
no entanto, particularmente após a reforma constitucional e democrática do Estado, a perspectiva 
hegemônica de gestão escolar passou por uma quebra de paradigma, baseada na mudança da 
visão de mundo e de educação. O que se vê hoje, no interior das escolas, é a luta pela 
concretização da gestão democrática, entretanto, ainda se percebe a falta das competências 
necessárias para uma participação efetiva, com vistas à implementação eficiente desta forma de 
gestão. Vê-se, assim, a necessidade premente de formação nesta área, visando à melhoria dos 
resultados escolares e a formação de cidadãos críticos e participativos, com capacidade e 
motivação para a busca do alcance de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MORGANA CLARA ROSA BORTOLLI 
Orientador: Maria Eunice Franca Volsi - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO AMBIENTE ESCOLAR: PERSPECTIVAS E 
CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS 
Tema: gestão escolar 
Palavras-chave: , Equipe Multiprofissional, Escola, Gestão Escolar, 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa que 
investigou as contribuições da Equipe Multiprofissional no ambiente escolar, formada por 
Pedagogo, Psicólogo e Assistente Social, atuando em conjunto com os demais profissionais da 
Educação. Os estudos realizados foram pautados na Lei Estadual nº. 15.075/06, que autoriza a 
implantação da equipe nas escolas públicas do Estado do Paraná. A partir disso, efetuou-se o 
projeto de implementação no Colégio Estadual Vinícius de Moraes EFM, na cidade de Campo 
Mourão, do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão-PR. Nesse sentido, abordamos os 
resultados desse trabalho direcionado aos professores, profissionais da Educação e instâncias 
colegiadas do referido colégio, com o intuito de compartilhar e refletir sobre as contribuições dos 
profissionais da Equipe Multiprofissional para a efetivação de uma educação de qualidade. O 
texto aborda ainda a parceria com as Instituições de Ensino Superior instaladas nesta cidade de 
Campo Mourão, que possibilitou a realização dessa pesquisa, bem como, a atuação dos 
profissionais de Psicologia e Assistência Social na escola citada. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: MORGANA CLARA ROSA BORTOLLI 
Orientador: Maria Eunice Franca Volsi - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: EQUIPE MULTIPROFISSIONAL: UMA PERSPECTIVA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DOS ALUNOS E AS CONTRIBUIÇÕES AO AMBIENTE ESCOLAR 
Tema: Gestão Escolar 
Palavras-chave: ESCOLA, DESENVOLVIMENTO PLENO, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica foi elaborada no formato de curso, num total de 32 
horas, direcionado aos profissionais da Educação e Instâncias Colegiadas, com o objetivo de se 
fazer conhecer a Equipe Multiprofissional, suas ações e possíveis contribuições ao ambiente 
escolar. Para tanto, será discutida a função social da escola e suas implicações na elaboração e 
efetivação do processo ensino-aprendizagem, os desafios cotidianos enfrentados na escola e, por 
fim, o campo de atuação dos profissionais que compõem a referida equipe e suas possíveis 
contribuições para que se efetive uma educação de qualidade. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: NEIDE APARECIDA VIDALETTI 
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Há participação no Conselho de Classe? Uma proposta de implementação com equipe 
pedagógica, professores e funcionários 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho de Classe, Comunidade Escolar 
Resumo: O artigo em tela é resultado dos estudos e pesquisas realizados junto ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná, O objetivo é mostrar que é possível 
ressignificar o atual Conselho de Classe como um novo fazer pedagógico, denominado Conselho 
de Classe Participativo, e que esse novo espaço possa se efetivar um processo educacional mais 
democrático. A metodologia do trabalho contemplou pesquisa bibliográfica, além de atividades de 
pesquisa de campo. O fato de que as reuniões do Conselho de Classe, na escola pesquisada, 
aconteciam de forma unilateral, onde apenas o aluno era avaliado, motivou o estudo. A premissa 
é de que há necessidade de implementar um Conselho de Classe Participativo, que pudesse 
envolver a comunidade escolar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem sob o 
enfoque da Gestão Democrática. A Produção Didático-Pedagógica foi implementada com a 
Constituição de Grupos de Estudos com o objetivo de esclarecer e entender o real propósito do 
Conselho de classe, realização do Pré-Conselho e implementação das ações pedagógicas 
elencadas no Conselho de Classe. O resultado final foi satisfatório, sendo realizado o Pré-
Conselho com os professores no término do primeiro e segundo trimestres, é possível perceber a 
diferença no Conselho de Classe sendo muito mais produto, foram apontadas várias ações 
pedagógicas que estão sendo colocadas em práticas visando melhorar a aprendizagem dos 
educandos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: NEIDE APARECIDA VIDALETTI 
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Há participação no Conselho de Classe? Uma proposta de implementação com equipe 
pedagógica, professores e funcionários 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho de Classe, Comunidade Escolar 
Resumo: Levando em consideração que as reuniões do Conselho de Classe realizadas no 
Colégio Estadual do Campo Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado - Ensino Fundamental e Médio 
acontecem de forma unidirecional, ou seja, somente o aluno é avaliado, faz-se necessário um 
estudo com objetivo de implementar um Conselho de Classe Participativo, envolvendo a 
comunidade escolar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem sob o enfoque da 
Gestão Democrática. A Produção Didático- pedagógica acontecerá com a Constituição de Grupos 
de Estudos com o objetivo de esclarecer e entender o real propósito do Conselho de classe, 
realização do Pré-Conselho e implementação das ações pedagógicas elencadas no Conselho de 
Classe. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: NEUSA JUNKO IZAKI 
Orientador: Marta Sueli de Faria Sforni - IES: UEM 

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


 
Etapa: Artigo 
 
Título: Um novo olhar para a prática pedagógica com alunos aprovados por Conselho de Classe 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: PDE, História, leitura e escrita, alunos aprovados por Conselho de Classe 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma proposta de intervenção pedagógica que 
teve como objetivo identificar formas de mediação docente possíveis de serem empregadas com 
alunos aprovados por conselho de classe. Considerando que grande parte desses alunos 
apresentam dificuldade de interpretação dos textos nos quais estão expostos os conceitos que 
são objetos de ensino, elaborou-se uma Unidade Didática com foco na linguagem escrita por meio 
da qual o conhecimento de História é apresentado. A intervenção foi realizada com alunos de uma 
turma de 7º ano, na disciplina de História. Com base no trabalho realizado, constatou-se que a 
atuação docente no ato de leitura e escrita é fundamental para que os alunos consigam 
compreender os conceitos próprios da disciplina de História, já que essa atuação permite dirigir a 
atenção dos estudantes para os conceitos essenciais presentes no texto, bem como para 
aspectos gerais da linguagem escrita que os ajudam a compreender melhor as relações 
conceituais de um determinado conteúdo. Entretanto, para melhores resultados destacam-se: i) a 
importância de os conteúdos serem trabalhados em sala aliados ao trabalho coletivo envolvendo 
outras disciplinas; a necessidade de políticas públicas que priorizem a formação continuada aos 
docentes voltadas ao atendimento desse público de alunos, acesso a materiais didáticos 
adequados, à infraestrutura satisfatória de atendimento aos educandos que são aprovados por 
conselho. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: NEUSA JUNKO IZAKI 
Orientador: Marta Sueli de Faria Sforni - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um novo olhar para a prática pedagógica com alunos aprovados por Conselho de Classe 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: PDE, História, alunos aprovados por Conselho de Classe, leitura e escrita 
Resumo: Atendendo a proposta do PDE, a escolha do tema de estudo teve como preocupação a 
escolha de um problema da realidade escolar. De acordo com as avaliações internas e externas, 
do Colégio Estadual Vital Brasil, e o número de alunos aprovados por Conselho de Classe, 
realizou-se o estudo e foi preparado o material didático para a implementação pedagógica, no 
intuito de intervir e melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos e os resultados da escola. 
Assim, o foco foi o atendimento aos alunos aprovados por Conselho de Classe, centrando no 
ensino de estratégias de leitura com o objetivo de instrumentalizá-los a trabalharem com textos 
históricos, conseguirem aprender os conteúdos das séries para a qual foram promovidos, com a 
perspectiva de que eles cada vez mais adquiram autonomia para decodificar, compreender, 
interpretar e reter os conteúdos desses textos e outros. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: OSICLÉA DO ROCÍO NASCIMENTO PEREIRA 
Orientador: Emérico Arnaldo de Quadros - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
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Etapa: Artigo 
 
Título: ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS NA ESCOLA ATRAVÉS DO PROCESSO DE 
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: diálogo, mediação, mediador, violência na escola 
Resumo: O projeto de intervenção pedagógica PDE- ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS NA 
ESCOLA ATRAVÉS DO PROCESSO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS- busca alternativas para 
amenizar as situações de violência apresentadas no dia a dia de nossas salas de aula e também 
em todo nosso meio escolar, visto que essas situações se tornam cada vez mais frequentes em 
nosso cotidiano. Dessa maneira, o presente projeto tem como prioridade enfatizar a importância 
do diálogo entre as pessoas, para que assim possamos trabalhar com a mediação desses 
conflitos, tão presentes na escola nos dias de hoje. Infelizmente, diante de uma sociedade tão 
globalizada, fica cada dia mais difícil amenizar esses conflitos, para que deixem de ocorrer dentro 
da escola de maneira tão rotineira. Através do projeto de Mediação de Conflitos, os alunos dos 
primeiros anos do Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da 
Rocha, serão devidamente capacitados para que possam atuar como MEDIADORES de conflitos 
que venham a ocorrer dentro do ambiente de nossa escola. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: OSICLÉA DO ROCÍO NASCIMENTO PEREIRA 
Orientador: Emérico Arnaldo de Quadros - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS NA ESCOLA ATRAVÉS DO PROCESSO DE 
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: diálogo, mediação, mediador, violência na escola 
Resumo: O projeto de intervenção pedagógica PDE- ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS NA 
ESCOLA ATRAVÉS DO PROCESSO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS- busca alternativas para 
amenizar as situações de violência apresentadas no dia a dia de nossas salas de aula e também 
em todo nosso meio escolar, visto que essas situações se tornam cada vez mais frequentes em 
nosso cotidiano. Dessa maneira, o presente projeto tem como prioridade enfatizar a importância 
do diálogo entre as pessoas, para que assim possamos trabalhar com a mediação desses 
conflitos, tão presentes na escola nos dias de hoje. Infelizmente, diante de uma sociedade tão 
globalizada, fica cada dia mais difícil amenizar esses conflitos, para que deixem de ocorrer dentro 
da escola de maneira tão rotineira. Através do projeto de Mediação de Conflitos, os alunos dos 
primeiros anos do Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da 
Rocha, serão devidamente capacitados para que possam atuar como MEDIADORES de conflitos 
que venham a ocorrer dentro do ambiente de nossa escola. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: PATRÍCIA LUZIA PRZYBYCIEN 
Orientador: OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO ESTUDANTIL COM 
ENFOQUE NA GESTÃO DEMOCRÁTICA E RECONHECIMENTO DAS INSTÂNCIAS 
COLEGIADAS 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Participação, Instâncias Colegiadas 
Resumo: Este artigo apresenta a trajetória da pesquisa ação realizada no Colégio Estadual do 
Campo Colônia Malhada - Ensino Fundamental e Médio no município de São José dos Pinhais - 
PR. O trabalho tem por objetivo compartilhar a experiência vivenciada com estudantes do 8º ano 
do Ensino Fundamental, a qual foi idealizada por meio de um Programa de Formação Estudantil. 
O assunto abordado é a Gestão Democrática: Instâncias Colegiadas, esta pesquisa inclui a 
realização de palestras e a implantação do Grêmio Estudantil na unidade de ensino. Conclui-se 
que é possível a participação de todos os segmentos da comunidade escolar nas ações e 
decisões da escola. Considera-se necessário que os estudantes sejam estimulados a 
compreender que é por meio da participação de todos que a escola se torna um espaço mais 
democrático, de envolvimento, de diálogo, de ação, de construção, de planejamento, de 
mobilização, de formação e de aprendizagens. Dessa forma, oportunizar a reflexão com os 
estudantes sobre a importância de seu envolvimento nos processos de tomada de decisão, ao 
lado dos demais segmentos, como os pais ou responsáveis e os professores e funcionários pode 
ser um elemento significativo para ampliação dos processos que integram a Gestão Democrática. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: PATRÍCIA LUZIA PRZYBYCIEN 
Orientador: OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gestão Democrática: contribuições ao processo de reconhecimento estudantil nas 
instâncias colegiadas 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Participação, Instâncias Colegiadas, Gestão Escolar 
Resumo: A Gestão Democrática da Educação é um assunto muito discutido nos últimos anos, 
previsto na Constituição Federal de 1988, na LDB nº 9394/96 e no Plano Nacional de Educação 
por meio da Lei nº 13.005/14, mas ainda encontram-se obstáculos a serem superados nas 
unidades de ensino para que se efetive a participação de todos nas ações/decisões realizadas na 
escola. O objetivo do Caderno Pedagógico é levar os estudantes a refletir sobre a importância das 
instâncias colegiadas no fortalecimento da Gestão Democrática do Colégio Estadual do Campo 
Colônia Malhada - E. F. M., a partir de um Programa de Formação Estudantil. No decorrer das 
unidades serão abordados assuntos sobre a Gestão Democrática e órgãos colegiados, utilizando 
embasamento teórico, algumas sugestões de vídeos, debates, dinâmicas, entrevistas, seminários, 
reflexões..., tendo como intenção que os estudantes compreendam o tema estudado, ressaltando 
a importância da participação da comunidade escolar. 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: PAULO ROBERTO SAVARIS 
Orientador: ANDRÉ PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAR E INSTRUIR: responsabilidades distintas que se aproximam pelo diálogo entre 
família e escola 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação: 
Participação e organização da comunidade nas ações da escola e nas instâncias... 
Palavras-chave: Participação da família na escola, O papel da família e da escola, Colégio 
Estadual Barão do Rio Branco, 
Resumo: Este artigo registra uma proposta de intervenção pedagógica do Programa PDE 
aplicada a alunos, professores, pais/responsáveis, do Colégio Estadual Barão do Rio Branco no 
município de Flor da Serra do Sul, Paraná, num total de 42 horas de atividades. A temática de 
estudo considerou perdas trágicas de jovens e a percepção do descompromisso de muitas 
famílias, quanto à sua responsabilidade de educar. A proposta questionou quais 
responsabilidades são atinentes à escola e à família em seus campos de atuação, e de que modo 
intervir buscando o êxito no propósito educacional de geração do conhecimento. O objetivo 
principal consistiu em compreender os papéis que cabem à família e a escola, no ato de educar e 
instruir e promover o diálogo, visando superar a evasão, a indisciplina e os conflitos no interior da 
escola. Como parte da implementação foi construída a Sala ambiente, denominada de Sala da 
Esperança, com o propósito de propiciar a escola um pequeno espaço para realização de 
conversas de forma mais proximal e para reflexões acerca do espaço escolar. Nesta Sala 
ambiente foram realizadas palestras, encontros, discussões e ensino e aprendizagem para todos 
os participantes. Os resultados da intervenção mostram as dificuldades pelas quais passa a 
escola no encaminhamento de alunos em razão de suas atitudes de indisciplina que tomam um 
grande tempo da direção, equipe pedagógica e dos professores, afetando os relacionamentos e 
gerando tensões internas. Constata-se que a direção, a equipe pedagógica e os professores 
precisam receber formação para enfrentar esse tipo de situação. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: PAULO ROBERTO SAVARIS 
Orientador: ANDRÉ PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educar e Instruir: Responsabilidades distintas que se aproximam pelo diálogo entre família 
e escola 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação: 
Participação e organização da comunidade nas ações da escola e nas instâncias colegiadas 
Palavras-chave: Diálogo com a comunidade escolar, Educar e Instruir, Participação da família na 
escola 
Resumo: A Produção Didática em epígrafe buscará compreender os papéis das instituições 
sociais quanto ao educar e ao instruir. Embora múltiplas instituições eduquem de forma direta ou 
indireta nossos alunos e filhos, o recorte do presente se dará na relação escola e família, 
correlacionando-os às causas que geram evasão e indisciplina, entre outras, que dificultam o 
processo de ensino e de aprendizagem, as quais sobrecarregam a escola em tarefas que não são 
de sua alçada, dentre os quais se destacam o papel de educar, competência cuja 
responsabilidade em primeiro plano é da família, fator que estigmatiza e fragiliza a escola em seu 
papel de instruir. A ação metodológica utilizada centrar-se-á na discussão reflexiva histórica, com 
ênfase na pós-modernidade, por meio de encontros de formação, num total de 32 horas, 
destinado aos alunos, pais/responsáveis e professores, visando uma melhor compreensão de 
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seus respectivos papéis, de forma a integrá-los em um propósito único que estabeleça o diálogo 
como meio para resolução de conflitos, permitindo uma maior aproximação entre a família e a 
escola e da escola com a família. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: RITA DE CÁSSIA BENTO 
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PAPEL DO DIRETOR ESCOLAR DENTRO DE UMA GESTÃO QUE SE QUER 
DEMOCRÁTICA PARA A PROMOÇÃO DE UMA ESCOLA DE QUALIDADE SOCIAL 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Palavras-chave: gestão democrática, gestores, práxis, qualidade social da educação 
Resumo: A motivação deste artigo é apresentar uma síntese reflexiva do trabalho realizado a 
partir da participação no Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado de 
Educação do Paraná (SEEDPR). Contempla a realização de uma pesquisa participativa que 
envolve três momentos: uma produção bibliográfica, um Grupo de Trabalho em Rede -GTR, a 
implementação numa escola pública estadual do Município de Apucarana. O trabalho em si teve 
como temática o papel do diretor na gestão escolar e a qualidade social da escola, considerando 
o princípio da Gestão Democrática expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB 939496. A importância da discussão justifica-se pela ideia de que as grandes e contínuas 
transformações sociais, científicas e tecnológicas passaram a exigir um novo modelo de gestão 
para a escola e, consequentemente, um novo perfil de dirigente. Neste sentido, a pesquisa 
pautou-se nas obras de PARO (2005); LIBÂNEO (2001 - 2004); LIMA (2000); PIASSA (2006); 
Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei 9.394/96. O trabalho desenvolvido ao longo de dois anos possibilitou 
constatar alguns aspectos importantes sobre a gestão democrática e a credibilidade em 
desenvolvê-la, apesar da adversidade. Os desafios encontrados por gestores escolares devem 
ser superados com modificação da cultura escolar de culpabilidade atribuída aos fatores externos 
e inovação das práticas pedagógicas comumente utilizadas no ambiente escolar. Neste contexto, 
é essencial o envolvimento e a valorização do trabalho participativo de todos que buscam uma 
escola de qualidade social. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: RITA DE CÁSSIA BENTO 
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O PAPEL DO DIRETOR ESCOLAR DENTRO DE UMA GESTÃO QUE SE QUER 
DEMOCRÁTICA PARA A PROMOÇÃO DE UMA ESCOLA DE QUALIDADE SOCIAL 
Tema: Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Palavras-chave: Gestão escolar, qualidade social, papel do diretor escolar, possibilidades de 
superação, 
Resumo: O ensino público no Brasil passa por momentos de transformações, ora com avanços, 
ora com retrocessos no que diz respeito à formação do cidadão brasileiro. O que exige um novo 
modelo de gestão para a escola e, consequentemente, um novo perfil de dirigente. É 
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imprescindível que o diretor tenha habilidade de compreender o contexto e fazer diagnósticos, 
enxergar possibilidades, definir processos e implementar coletivamente soluções que favoreçam 
avanços contínuos e sustentáveis nos campos da gestão pedagógica. O gestor é essencial para 
um bom funcionamento da escola, para o trabalho em equipe e consequentemente para o 
aprendizado do aluno. Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo é contribuir com o trabalho do 
Diretor Escolar no sentido de se compreender as dificuldades e chances de se promover uma 
escola de qualidade social. Especificamente, pretende-se Identificar as dificuldades encontradas 
pelo gestor escolar em articular a gestão administrativa - burocrática com a gestão de 
aprendizagem da escola. Discutir questões relativas à gestão escolar e às condições de trabalho 
que dificultem esta articulação entre o gestor escolar e o processo de ensino. Promover a 
articulação entre a gestão escolar e as práticas pedagógicas em prol de uma aprendizagem 
significativa e uma escola de qualidade social 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA DA SILVA MEDEIROS 
Orientador: Tiago Pereira Leite - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INDISCIPLINA: atitudes e reflexões para um debate sobre a dificuldade de aprendizagem 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos. 
Palavras-chave: Indisciplina, Educação, Autoconhecimento, Aprendizagem, 
Resumo: A atuação pedagógica com alunos indisciplinados ou com mau comportamento tem 
inquietado muitos professores. Essas atitudes prejudicam a aprendizagem, refletindo nos índices 
de retenções e evasões, interferindo na qualidade educacional. Num momento onde tudo se torna 
obsoleto e descartável, a educação bem como a instituição escolar, precisa discutir sobre as 
situações que provocam insatisfações, buscando alternativas de encaminhamentos pedagógicos 
significativos acerca da funcionalidade de sua existência aos seus sujeitos. Assim, esta pesquisa 
buscou, a partir de reflexões, problematizar as questões que a escola pode desenvolver para 
melhorar a qualidade da educação para esses alunos indisciplinados, pensando em suas 
individualidades, provocando autoconhecimento e despertando para possíveis formas de 
colaboração. Foi desenvolvido no Colégio Estadual Vereador Francisco Galdino de Lima, durante 
o primeiro semestre de 2017, contando com apoio e colaboração da equipe pedagógica, 
professores, pais dos alunos envolvidos na pesquisa e alunos selecionados. Além disso, houve 
uma grande contribuição de professores do Estado do Paraná através do GTR (Grupo de 
Trabalho em Rede) que é um programa de formação aos professores da Rede. Aspectos 
importantes e positivos resultaram do trabalho, principalmente quanto à necessidade de envolver 
todos os sujeitos deste espaço, incluindo a necessidade de manter uma relação de parceiros 
neste processo. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA DA SILVA MEDEIROS 
Orientador: Tiago Pereira Leite - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Alternativas escolares acerca da indisciplina 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos. 
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Palavras-chave: Indisciplina, Educação, Autoconhecimento, Aprendizagem, 
Resumo: Os desafios na atuação pedagógica com alunos indisciplinados podem prejudicar a 
aprendizagem, refletindo nos índices de retenções e evasões interferindo na qualidade 
educacional. A educação vai além dos portões da escola e perpassa pelos limites e possibilidades 
da dinâmica econômica, social, cultural e política, pois, são vários os fatores que determinam e 
influenciam a educação dos indivíduos. Assim, este trabalho problematiza nas questões que a 
escola pode desenvolver para melhorar a qualidade da educação aos alunos que apresentam 
problemas de comportamentos, pensando de maneira coletiva nas individualidades, provocando 
autoconhecimento, e despertando para possíveis formas de colaboração dos alunos na 
aprendizagem. Este trabalho será desenvolvido no Colégio Estadual Vereador Francisco Galdino 
de Lima, durante o primeiro semestre de 2017 e contará com a parceria dos professores, pais e 
alunos, através de leituras, vídeos, dinâmicas e oficinas práticas. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ROSIANE PEREIRA CARDOSO 
Orientador: YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Participação é conquista: o conhecimento sobre o uso do dinheiro público na escola 
Tema: Educação Básica: Organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Gestão Escolar, Gestão Participativa, Instâncias Colegiadas, Recursos 
Financeiros, Plano de Aplicação, 
Resumo: Este artigo versa sobre a gestão participativa dos recursos financeiros destinados à 
escola com o envolvimento dos Profissionais da Educação e Instâncias Colegiadas exercitando as 
etapas de planejamento, execução dos recursos e sua vinculação ao projeto pedagógico. Esse é 
um tema presente nas escolas públicas, inserido nas atividades profissionais e pessoais de 
alguns cidadãos da comunidade escolar, mas, nem sempre, socializado nas instituições 
escolares, dado o caráter hermético e complexo do assunto para a área educacional. O Programa 
de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE oportunizou o aprofundamento 
teórico desse objeto de estudo e durante o processo de formação foi possível intensificar as 
discussões, realizar debates e trocas de experiências que culminaram na aplicação de um projeto 
no Colégio Estadual Professora Hildegard Sondahl-E. F.M. Sua implementação evidenciou 
dificuldades encontradas pela comunidade escolar para gerir os recursos públicos financeiros 
além de opiniões de cursistas participantes do  GTR 2017. Para coleta de dados desenvolveu-se 
uma Produção Didático-Pedagógica contendo normatizações sobre gestão financeira. Ocorreram 
momentos de apresentação do projeto, formação continuada e seis oficinas de consulta 
participativa. Somente com estes estudos e aplicação do projeto na escola observa-se que a 
participação das instâncias colegiadas na gestão financeira foi ampliada e qualificada a partir do 
momento em que passaram a ter conhecimento das normatizações que regem os recursos 
públicos, corroborando que participação é conquista. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ROSIANE PEREIRA CARDOSO 
Orientador: YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Participação é conquista: o conhecimento sobre o uso do dinheiro público na escola 
Tema: Educação Básica: Organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Gestão Escolar, Gestão Participativa, Instâncias Colegiadas, Recursos 
financeiros, Plano de Aplicação, 
Resumo: As reflexões sobre os mecanismos de distribuição de verbas e a utilização correta do 
dinheiro público são entendidas nos espaços educacionais como áridas e nem sempre fazem 
parte das pautas de discussões escolares. Esta Unidade Didática propõe algumas reflexões sobre 
a gestão participativa dos recursos financeiros destinados à escola para promover maior 
envolvimento dos profissionais da educação e das instâncias colegiadas no exercício das etapas 
de planejamento e execução dos recursos. Tomando como base o Projeto Político Pedagógico e 
o Plano de Ação na Gestão da escola de 2016 a 2019, pretende-se concretizar o desafio da 
gestão democrática e participativa e ressaltar a importância do papel da comunidade escolar no 
acompanhamento da gestão do Colégio Estadual Professora Hildegard Sondahl. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ROSINEIDE FREZ 
Orientador: Maurício César Vitória Fagundes - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: REFLEXÕES SOBRE OS MOTIVOS DO ABANDONO ESCOLAR NOS CURSOS 
TÉCNICOS SUBSEQUENTES DE INFORMÁTICA E EDIFICAÇÕES DO COLÉGIO ESTADUAL 
DO PARANÁ 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Técnico subsequente, abandono escolar, caminhos para superação, 
Resumo: O presente artigo é resultado da Intervenção Pedagógica sobre os motivos do 
abandono escolar nos cursos técnicos de Edificações e Informática do Colégio Estadual do 
Paraná. O abandono escolar é um fato e a cada ano os índices aumentam, segundo pesquisas. 
Vários são os fatores que influenciam para que estudantes deixem de frequentar a escola, 
problemas financeiros, distância da residência, escolha do curso, enfim, muitos fatores 
determinam a decisão desse abandono. O trabalho foi norteado por um questionário aplicado aos 
estudantes e professores dos dois referidos cursos com o objetivo de analisar o porquê do 
aumento do abandono escolar, buscando além das causas, também possíveis caminhos para 
minimização dessa problemática. Na busca dessas informações escutei pedagogas, professores 
e estudantes. A metodologia esta pesquisa teve aporte nos fundamentos da pesquisa quanti-
qualitativa. Os resultados apontam para os mesmos problemas, percebidos tanto para os 
professores quanto para os estudantes, mostrando que todos concordam com novas políticas 
públicas, quanto questões relacionados à relação professor-estudante, mostrando haver a 
necessidade de momentos de reflexão e discussão sobre as práticas pedagógicas e também 
oportunizar ao estudante momentos de participação nesses momentos. Para fundamentação e 
análise deste estudo utilizei como principais referências os autores: Arroyo (1993); Meksenas 
(1992); Meira (2016). 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: ROSINEIDE FREZ 
Orientador: Maurício César Vitória Fagundes - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Uma reflexão sobre o abandono escolar nos cursos técnicos subsequentes do Colégio 
Estadual do Paraná entre os anos de 2015 e 2016 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Abandono, Educação, Trabalho 
Resumo: A proposta desta unidade temática é basicamente propiciar por meio de referencial 
teórico uma reflexão sobre os temas Ensino técnico/profissional: breve histórico; Educação e 
trabalho: perspectivas; Abandono - conceitos, pesquisas, motivos e através de questionários, para 
estudantes e professores, buscar entender os motivos dos altos índices de abandono dos cursos 
técnicos no colégio de implementação do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: RUBERLEY ROJO 
Orientador: GILMARA LUPION MORENO - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O TRABALHO PEDAGÓGICO A PARTIR DA IDENTIDADE DO ALUNO E DO 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Tema: DIVERSIDADE, CURRÍCULO E DIREITOS HUMANOS 
Palavras-chave: Trabalho Pedagógico - Identidade - Educação de Jovens e Adultos 
Resumo: A história da Educação é marcada pela omissão do atendimento das necessidades 
educacionais dos sujeitos da EJA, de modo que é muito recente a conquista, o reconhecimento e 
a definição desta modalidade de ensino como política pública de acesso e continuidade à 
escolarização básica. Sendo assim, elegeram-se como objetivos: pesquisar sobre a identidade 
dos alunos e professores da Educação de Jovens e Adultos, e também refletir sobre o trabalho 
pedagógico desenvolvido nessa modalidade de ensino, tendo em vista a diversidade cultural, 
social, de gênero e de raça do público da EJA. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa 
qualitativa do tipo participante, realizada no CEEBJA Cecília Meireles, situado no município de 
Jandaia do Sul. Esta foi realizada através da aplicação de questionários semiestruturados aos 
alunos e professores pesquisados, e também mediante a seleção, elaboração e o 
desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas. O estudo evidenciou a necessidade de se 
estabelecer um perfil mais aprofundado destes educandos e educadores, pois o traço definidor da 
identidade social, histórica e cultural destes sujeitos constitui-se no ponto de partida para a 
realização do trabalho pedagógico na EJA. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: RUBERLEY ROJO 
Orientador: GILMARA LUPION MORENO - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O TRABALHO PEDAGÓGICO A PARTIR DA IDENTIDADE DO ALUNO E DO 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Tema: DIVERSIDADE, CURRÍCULO E DIREITOS HUMANOS 
Palavras-chave: Trabalho Pedagógico - Identidade - Educação de Jovens e Adultos 
Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares para a EJA do Estado do Paraná (2006), a 
história da Educação é marcada pela omissão do atendimento das necessidades educacionais 
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dos sujeitos da EJA, de modo que é muito recente a conquista, o reconhecimento e a definição 
desta modalidade como política pública de acesso e continuidade à escolarização básica. 
Portanto, este artigo tem como objetivo pesquisar sobre a identidade dos alunos e professores da 
Educação de Jovens e Adultos, bem como sobre o trabalho pedagógico realizado na EJA a partir 
da identidade destes sujeitos, tendo em vista a diversidade cultural, social, de gênero e de raça do 
público que procura esta modalidade de ensino. Quanto à metodologia trata-se de uma pesquisa 
qualitativa do tipo participante, realizada no CEEBJA Cecília Meireles, situado no município de 
Jandaia do Sul. Esta se realizará por meio da aplicação de questionários semiestruturados com 
alunos e professores da EJA; seleção, elaboração e aplicação de atividades didático-pedagógicas 
junto aos alunos e professores pesquisados. Sendo assim, a pesquisa aqui proposta nos ajudará 
a pensar na identidade dos alunos e professores da EJA, de modo que possamos refletir sobre o 
trabalho pedagógico desenvolvido nessa modalidade de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SANDRA APARECIDA VOLPATO 
Orientador: ERCÍLIA MARIA ANGELI TEIXEIRA DE PAULA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gestão Escolar: Enfrentando os Desafios da Inclusão no Ensino Regular 
Tema: Gestão Escolar 
Palavras-chave: Inclusão Escolar, Gestão Escolar, Legislação, Educação Especial 
Resumo: O presente artigo é resultado de estudos e trabalhos realizados durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE na Universidade Estadual de Maringá 
(UEM/PR). Este artigo apresenta o processo de elaboração e execução do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, as contribuições do Grupo de Trabalho em Rede - GTR, bem como as observações 
e conhecimentos viabilizados pela Unidade Didática sobre a Inclusão Escolar no Ensino Regular 
que propiciou a troca de conhecimentos e reflexões entre a comunidade escolar do Colégio 
Estadual João de Faria Pioli - Ensino Fundamental e Médio na cidade de Maringá/PR. A pesquisa 
esteve voltada para debates sobre intervenções, possibilidades e o conhecimento de alternativas 
para a inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular. Nesse sentido, objetivou-se 
identificar e refletir as concepções da comunidade escolar a respeito da Inclusão e verificar o 
conhecimento prévio dos professores quanto a Legislação da Educação Especial para elencar os 
aspectos favoráveis e também as dificuldades inerentes ao processo inclusivo. Entre os 
pesquisadores utilizados para subsidiar a pesquisa destacam-se Carvalho (2005), Mantoan (2003) 
e Sassaki (2006) e teve como documento norteador as Políticas Públicas da Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva. Como contribuições e resultados deste trabalho destacam-
se: maior entendimento do papel mediador do gestor escolar no interior da escola; momentos de 
reflexão e análise da realidade escolar; delimitação das dificuldades concernentes à temática; 
trocas de experiências e aprofundamento teórico por meio do GTR; construção de ações coletivas 
inerentes a práticas pedagógicas inclusivas. 
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Título: Enfrentando os Desafios da Inclusão no Ensino Regular 
Tema: Relação entre gestão e organização do trabalho pedagógico, no efetivo trabalho escolar 
Palavras-chave: Inclusão escolar, gestão escolar, Legislação, Educação Especial, Ensino 
Regular 
Resumo: Esta proposta de intervenção pedagógica aborda como ocorre o Processo de Inclusão 
Escolar de alunos com deficiência no sistema regular de ensino, bem como a legislação que 
garante a Educação Inclusiva, com destaque no papel do Gestor Escolar na construção de uma 
escola para todos. O presente projeto será desenvolvido no primeiro semestre de 2017, no 
Colégio João de Faria Pioli - Ensino Fundamental e Médio, envolvendo a participação dos 
diretores, equipe pedagógica e professores, oportunizando momentos de reflexão teórica e 
prática, estudo dos instrumentos legais existentes e o papel fundamental do Gestor Escolar na 
construção dessa proposta pedagógica inclusiva. A metodologia utilizada nesse estudo será a 
pesquisa qualitativa, no qual será realizada a revisão bibliográfica sobre o processo de inclusão 
escolar, identificação e análise das concepções apresentadas pela comunidade escolar a respeito 
do tema, e principalmente buscar refletir coletivamente ações que resultem em uma mudança na 
prática pedagógica. Com o objetivo de buscar subsídios para a formação dos professores, 
ocorrerá na implementação dessa unidade didática um curso de extensão semipresencial aberto 
aos profissionais da escola, tendo como tema norteador Enfrentando os desafios da inclusão no 
Ensino Regular, no intuito de refletir e discutir coletivamente como se dá esse processo no interior 
de nossa escola, auxiliando na reorganização das práticas pedagógicas na perspectiva da 
inclusão. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SÉRGIO ANTÔNIO KUBERSKY 
Orientador: YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA: ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão Escolar Participativa, Gestão Democrática, Qualidade, Processo de 
Ensino/aprendizagem, 
Resumo: A escolha e abordagem do tema Gestão Democrática Participativa: Articulação e 
Integração dizem respeito à carência de integração entre as Instâncias Colegiadas, bem como às 
práticas e ações nos processos da gestão escolar a partir do princípio da Gestão Democrática 
Participativa do Colégio Estadual Hasdrubal Bellegard, em Curitiba - PR. Entende-se que a gestão 
democrática da educação nas instituições educativas e nos sistemas de ensino é um dos 
princípios constitucionais garantidos ao ensino público, e que, em busca por melhorias na 
qualidade da educação, a gestão democrática participativa tem sido defendida como dinâmica a 
ser efetivada nas escolas, visando garantir processos coletivos de decisão em defesa de um 
projeto de educação pública de qualidade social e democrática. Este trabalho visou contribuir em 
promover junto às Instâncias Colegiadas (Conselho Escolar, APMF, Grêmio Estudantil) a 
compreensão da importância da Gestão Democrática Participativa na discussão, elaboração e 
implementação de planos e projetos com a finalidade de buscar a melhoria da qualidade no 
processo de ensino e aprendizagem. Ressalta-se que o estudo confirma que o sucesso de uma 
gestão escolar consiste na premissa de que é imprescindível a participação da comunidade 
escolar, por meio de representação nas Instâncias Colegiadas na discussão, elaboração, 
implementação e avaliação de planos e projetos educacionais, além da convicção que todos 
fazem parte de um processo onde a melhoria da qualidade e a excelência da escola sejam o 
principal foco.·. 

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


Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SÉRGIO ANTÔNIO KUBERSKY 
Orientador: YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA: ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Democrática, Participação, Gestão, Qualidade, Gestão Participativa 
Resumo: A Discussão sobre gestão da educação tem sido objeto de vários estudos e pesquisas 
no cenário mundial. No âmbito brasileiro a gestão democrática da educação nas instituições 
educativas e nos sistemas de ensino é um dos princípios constitucionais garantidos ao ensino 
público, segundo o art. 206 da Constituição Federal de 1988. Em busca por melhoria na qualidade 
da educação, a gestão democrática participativa tem sido defendida como dinâmica a ser 
efetivada nas escolas, visando garantir processos coletivos de participação e decisão em defesa 
de um projeto de educação pública de qualidade social e democrática. Entende-se que a 
democratização começa no interior da escola, por meio da criação de espaços nos quais 
gestores, professores, funcionários, alunos, pais de alunos etc. possam discutir criticamente o 
cotidiano escolar. Trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola pública 
quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e 
pedagógicos, com a finalidade de dar transparência às suas ações e atos e possibilitar à 
comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes e ideias, num processo de 
aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar. Dentro dessa perspectiva esse 
estudo pretende entender o valor e o significado de uma gestão democrática participativa, bem 
como as concepções, as execuções e avaliações que a permeiam. Como também no projeto de 
intervenção na escola buscar-se-á disseminar os conhecimentos produzidos para uma melhor 
qualidade no ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SHEILA PATRÍCIA FILIPAK 
Orientador: Sandra Polon - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL: DESAFIOS NO COTIDIANO ESCOLAR 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: indisciplina, ato infracional, enfrentamento 
Resumo: O presente artigo é resultado dos estudos desenvolvidos durante o PDE 2016/2017, e 
tem por objetivo relatar os pontos centrais do projeto sobre a indisciplina e ato infracional no 
ambiente escolar. É de conhecimento dos educadores, pais e alunos que as situações 
conflituosas têm sido cada vez mais frequente no ambiente escolar, de modo que compreender o 
problema, definir estratégias e adotar procedimentos que possam auxiliar no enfrentamento 
destas dificuldades vivenciadas pelo coletivo escolar são fundamentais para o andamento do 
processo educacional. Portanto, este estudo relata a experiência do trabalho desenvolvido com 
alunos, pais, professores e funcionários em diferentes momentos através de aulas, reuniões e 
grupo de estudos, utilizando-se de exposição oral, vídeos e recortes de filmes, debates, dinâmicas 
como ferramentas metodológicas embasadas por materiais teóricos em slides e impressos de 
textos, artigos, dissertações e da legislação vigente. Concluiu-se ao final deste processo, ser 
essencial o conhecimento das normas da escola por todos os envolvidos no processo 
educacional, assim como dos procedimentos e das ações punitivas que precisam ser adotadas, 
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pois somente através do engajamento de todos haverá eficácia na prevenção do ato infracional e 
no enfrentamento da indisciplina nos espaços escolares, amenizando de forma satisfatória estas 
mazelas da educação. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SHEILA PATRÍCIA FILIPAK 
Orientador: Sandra Polon - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL: DESAFIOS NO COTIDIANO ESCOLAR 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Indisciplina, Ato Infracional, Enfrentamento, Regimento escolar, Legislação, 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem por objetivo discutir indisciplina e ato 
infracional, observando suas causas e consequências e proporcionando reflexões sobre estes 
desafios do cotidiano escolar. Pretende-se ressaltar a importância do conhecimento teórico e do 
Regimento Escolar para enfrentamento da indisciplina e também fornecer subsídios legais para o 
reconhecimento de ato infracional e as medidas necessárias para o trâmite cabível. Discussões 
sobre esta temática se torna cada vez mais importante e fundamental para auxiliar no 
enfrentamento dos embates ocorridos no cotidiano escolar, até porque, o exercício do magistério 
vem passando por grandes mudanças, onde o professor, além do conhecimento dos conteúdos 
que leciona, precisa ter domínio sobre os conflitos de relacionamento existentes em uma sala de 
aula, pois as pequenas incivilidades entre os alunos, os constantes casos de indisciplina e até 
mesmo a ocorrência de atos infracionais na escola, desgastam a relação professor-aluno e 
prejudicam o processo ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SHIRLEY APARECIDA DE MORAES 
Orientador: Paola Andressa Scortegagna - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PRESENÇA DO APARELHO CELULAR NO CONTEXTO ESCOLAR 
Tema: Tecnologias e Praticas Educativas 
Palavras-chave: Escola, Aparelho Móvel, Ensino e Aprendizagem 
Resumo: Este trabalho apresenta resultados da implementação do projeto desenvolvido entre 
2016 e 2017 no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Educação do 
Estado do Paraná. Este trata de questões relacionadas com as tecnologias digitais e as práticas 
educativas. Traz como tema de estudo a presença do aparelho celular no contexto escolar. 
Escolhemos este tema, pois observa-se que adolescentes, jovens e adultos não conseguem se 
desligar dos recursos tecnológicos, mesmo estando em ambientes de estudo e trabalho. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SHIRLEY APARECIDA DE MORAES 
Orientador: Paola Andressa Scortegagna - IES: UEPG 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A PRESENÇA DO APARELHO CELULAR NA ESCOLA: USAR OU NÃO USAR? 
Tema: Tecnologias e Praticas Educativas 
Palavras-chave: Tecnologias, Praticas Educativas, Aparelho Móvel 
Resumo: Este caderno pedagógico vem oferecer aos docentes e discentes, um material de apoio 
pedagógico, para estudos, reflexões e discussões sobre as Novas Tecnologias Digitais. O tema 
de estudo desta obra é A presença do aparelho celular na escola. O objetivo desse trabalho é 
proporcionar atividades de estudos e reflexões sobre o mau uso do aparelho celular dentro do 
ambiente escolar. Para analisarmos esta questão, iremos implementá-lo no primeiro semestre de 
2017. Para isso, essa obra foi dividida em duas etapas. Na primeira, as atividades serão 
desenvolvidas com os docentes e a segunda com os alunos. Esperamos ter êxito com esse 
material, pois este foi planejado e montado, tendo em vista os conflitos causados pela presença 
do aparelho celular no contexto escolar. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SILVANA AVELAR DE ALMEIDA 
Orientador: Suzana Cini Freitas Nicolodi - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Conhecendo os Direitos dos Servidores Públicos do Paraná: Leitura do Dossiê Histórico 
Funcional e Contagem de Tempo de Serviço 
Tema: Gestão Escolar 
Palavras-chave: Aposentadoria, Contagem de Tempo de Serviço, Direitos Trabalhistas, 
Resumo: Este trabalho teve como objetivo propiciar a compreensão sobre como os professores e 
funcionários da rede pública da educação, que estão prestes a atingir a tão sonhada 
aposentadoria ou que estão na ativa, podem realizar a leitura do próprio dossiê histórico funcional, 
compreendendo o tempo de serviço prestado. O projeto foi trabalhado tendo como meta atender 
aos servidores do Quadro Próprio do Magistério e Quadro de Funcionários da Educação Básica 
do Colégio Estadual Jayme Canet - Ensino Fundamental e Médio, localizado na cidade de 
Curitiba. A intenção foi que esses profissionais obtivessem informações básicas para analisarem 
esse documento e terem compreensão necessária para que, com o tempo, sejam também 
multiplicadores das mesmas e possam sanar as dúvidas que muitos colegas possuem quanto ao 
tempo de serviço público, privado e leitura de dossiê histórico funcional - o qual trata de toda vida 
do profissional do servidor. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SILVANA AVELAR DE ALMEIDA 
Orientador: Suzana Cini Freitas Nicolodi - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conhecendo os Direitos dos Servidores Públicos do Paraná: Leitura do Dossiê Histórico 
Funcional e Contagem de Tempo de Serviço 
Tema: Gestão Escolar 
Palavras-chave: Dossiê, Contagem de Tempo, Aposentadoria 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo propiciar a compreensão sobre como os professores, 
prestes a atingir a tão sonhada aposentadoria, podem realizar a leitura do próprio dossiê histórico 
funcional, compreendendo o tempo de serviço prestado para aposentadoria. O projeto será 
trabalhado tendo como meta atender aos servidores do Quadro Próprio do Magistério e Quadro 
de Funcionários da Educação Básica do Colégio Estadual Jayme Canet, na cidade de Curitiba. A 
intenção é que esses tenham as informações básicas e construam a compreensão necessária 
para que, com o tempo, sejam também multiplicadores das mesmas e possam sanar as dúvidas 
que muitos colegas possuem quanto ao tempo de serviço público, privado e leitura de dossiê 
histórico funcional - o qual trata de toda vida do profissional do servidor. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SIMONE DETONI BURATTO 
Orientador: ANDRÉ PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE: Conhecimentos Básicos para 
Execução, Controle e Prestação de Contas dos Recursos 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: PDDE, Recursos Federais, Gestão Democrática, Prestação de Contas, 
Resumo: Neste texto criamos subsídios para esclarecer as dúvidas que ocorrem quando a escola 
recebe recurso federal do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, desde a liberação, 
execução, controle e prestação de contas dos recursos. O intuito deste estudo foi levar aos 
gestores conhecimentos sobre o programa desenvolvido pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE. Além de trabalhar o PDDE e seus critérios, foram 
estudados outros programas federais e analisados os valores do programa recebidos pelas 03 
Escolas Estaduais do município de Marmeleiro, jurisdicionado ao Núcleo Regional de Educação 
de Francisco Beltrão, dos últimos 04 anos. Também fizemos uma análise sobre o Fundo Rotativo, 
que é uma verba recebida pelas escolas estaduais do Paraná. Como resultados podemos citar o 
envolvimento de todos os participantes, como cidadãos que colaboram, avaliam e participam das 
tomadas de decisões no que diz respeito aos recursos federais recebidos pelos estabelecimentos 
da rede pública 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SIMONE DETONI BURATTO 
Orientador: ANDRÉ PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE: CONHECIMENTOS BÁSICOS 
PARA EXECUÇÃO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Palavras-chave: PDDE, Recursos Federais, Gestão Democrática, Prestação de Contas, 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo criar subsídios para esclarecer as dúvidas que ocorrem 
quando a escola recebe o recurso federal Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, desde a 
liberação, execução, controle e prestação de contas dos recursos. O intuito deste trabalho é que 
diretores, pedagogos e professores possam conhecer melhor o programa PDDE desenvolvido 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Além de trabalhar o PDDE e 
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seus critérios, analisaremos os valores do programa recebidos pelas 03 Escolas Estaduais do 
município de Marmeleiro, jurisdicionado ao Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão, 
dos últimos 04 anos. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SUELI FUTERKO 
Orientador: GILMARA LUPION MORENO - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E A LITERATURA INFANTIL NO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Literatura, cultura afro-brasileira, igualdade racial, ensino fundamental, 
Resumo: A Lei 10639/2003 estabelece o ensino da História da África e da Cultura afro-brasileira 
nos sistemas de ensino, visando o reconhecimento da importância da questão do combate ao 
preconceito, discriminação e ao racismo. Logo, cabe à escola como parte integrante da 
sociedade, comprometer-se com a mudança, pois possui um papel fundamental na 
desmistificação das situações de racismo, preconceito e discriminação, interiorizados nos grupos 
sociais e nas pessoas individualmente. Desse modo, elencou-se como objetivo trabalhar com os 
alunos a cultura afro-brasileira a partir da literatura infanto-juvenil; e indicar algumas 
possibilidades de atividades e ações pedagógicas que envolvem a cultura afro-brasileira a serem 
desenvolvidas no âmbito escolar. Quanto à metodologia, participarão das ações e atividades 
didático-pedagógicas, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, do período vespertino do 
CE Polivalente de Apucarana - EFM, localizado no município de Apucarana-PR. Para 
desenvolvimento desse trabalho será realizada a leitura e análise dos livros Luana: A menina que 
viu o Brasil neném e Luana: as sementes de Zumbi. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SUELI FUTERKO 
Orientador: GILMARA LUPION MORENO - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E A LITERATURA INFANTIL NO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 
Tema: Diversidade, Currículo e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Literatura, cultura afro-brasileira, igualdade racial, ensino fundamental, 
Resumo: A Lei 10639/2003 estabelece o ensino da História da África e da Cultura afro-brasileira 
nos sistemas de ensino, visando o reconhecimento da importância da questão do combate ao 
preconceito, discriminação e ao racismo. Logo, cabe à escola como parte integrante da 
sociedade, comprometer-se com a mudança, pois possui um papel fundamental na 
desmistificação das situações de racismo, preconceito e discriminação, interiorizados nos grupos 
sociais e nas pessoas individualmente. Desse modo, elencou-se como objetivo trabalhar com os 
alunos a cultura afro-brasileira a partir da literatura infanto-juvenil; e indicar algumas 
possibilidades de atividades e ações pedagógicas que envolvem a cultura afro-brasileira a serem 
desenvolvidas no âmbito escolar. Quanto à metodologia, participarão das ações e atividades 
didático-pedagógicas, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, do período vespertino do 
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CE Polivalente de Apucarana - EFM, localizado no município de Apucarana-PR. Para 
desenvolvimento desse trabalho será realizada a leitura e análise dos livros Luana: A menina que 
viu o Brasil neném  e  Luana: as sementes de Zumbi. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SUELY DE OLIVEIRA LOPES 
Orientador: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Evasão Escolar: As causas e os Desafios enfrentados pelas escolas públicas e os reflexos 
na sociedade 
Tema: Gestão Escolar - Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores 
educacionais. 
Palavras-chave: Evasão Escolar, Causas, Consequências, 
Resumo: Este trabalho teve como finalidade, analisar as causas que provocam o abandono 
escolar no Colégio Estadual Anita Garibaldi - Ensino Fundamental e Médio, localizado no 
município de Jardim Alegre, jurisdicionado ao Núcleo Regional de Ivaiporã, tendo como base os 
últimos cinco anos. Sendo assim, foi realizada em princípio, uma investigação com todos os 
envolvidos na educação desta Instituição para, em seguida, promover capacitações buscando 
analisar e refletir sobre os apontamentos dos diferentes segmentos. Nesses encontros foi possível 
perceber que os professores e demais funcionários da escola não conseguiam perceber a sua 
responsabilidade quanto à evasão escolar, porém no decorrer desse curso, tendo vários debates 
sobre a temática, muitos perceberam que existem casos que não tem como promover o retorno 
do aluno, mas, todavia existem outros que podem ser resolvidos a partir do comprometimento e 
da boa vontade dos envolvidos na educação. Outo ponto que merece destaque é a necessidade 
do professor estar sempre buscando novas estratégias para tornar a sala de aula um local que 
envolva os alunos e os faça perceber a importância da educação para a sua vida. 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SUELY DE OLIVEIRA LOPES 
Orientador: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Evasão Escolar: As causas e os Desafios enfrentados pelas escolas públicas e os reflexos 
na sociedade 
Tema: Gestão Escolar - Educação básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores 
educacionais. 
Palavras-chave: Evasão Escolar, Causa, Consequências 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar os índices de evasão escolar do Colégio 
Estadual Anita Garibaldi - Ensino Fundamental e Médio tendo como base os últimos cinco anos, 
buscando alternativas junto à equipe pedagógica para diminuir esse fato que afeta a comunidade 
de maneira geral. Esse trabalho será realizado com alunos do período matutino e vespertino e 
tem como prioridade analisar as causas e as consequências da evasão escolar e como a escola 
enfrenta essa situação. Durante a implementação pedagógica, pretende-se envolver os alunos e 
todo o colegiado quanto à importância do processo de ensino e aprendizagem, como forma de 
evitar a evasão escolar e despertar o interesse pela escola e pelo conhecimento. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SUMÁLIA DE SALES FIGUEIREDO 
Orientador: Maurício César Vitória Fagundes - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A produção colaborativa do conhecimento e a ferramenta Google Drive 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais: O uso de tecnologias de informação na 
produção, comunicação e conhecimentos da gestão escolar. 
Palavras-chave: Conhecimento colaborativo, Google Drive, Construção do Conhecimento, 
Ensino-aprendizagem 
Resumo: Este artigo discute sobre o Google Drive como uma ferramenta tecnológica de 
importante valor pedagógico e sua integração à prática docente. Busca avaliar seu potencial na 
construção colaborativa do conhecimento, limites e possibilidades nas salas de aula. Registra 
opiniões de cursistas participantes do GTR 2017 e dificuldades encontradas por professores da 
rede estadual do Paraná no interior de seus estabelecimentos de ensino às Tecnologias. O 
desenvolvimento desta pesquisa tem como referência observação e registros realizados durante 
uma intervenção pedagógica a partir da exploração do Google Drive, com estudantes e 
professores da Educação Básica, do 9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Pilar 
Maturana da cidade de Curitiba, simultaneamente à realização de tutoria do GTR 2017. A coleta 
de dados foi realizada por meio de formulário Google Docs online (questionário fechado) 
direcionado a Professores do Colégio Estadual Pilar Maturana e a Professores participantes do 
GTR 2017, além de atividades propostas em Caderno Pedagógico elaborados especialmente 
para implementação do projeto. A metodologia utilizada permitiu que o pesquisador se integrasse 
aos sujeitos da pesquisa na construção da proposta, problematizações e possíveis ações que as 
superassem, em um movimento dialético, desta forma foi à pesquisa-ação. Neste estudo foi 
possível observar que, embora a infraestrutura dos estabelecimentos de ensino da rede pública 
estadual apresente fragilidades, o trabalho com o Google Drive pode contribuir no processo 
ensino aprendizagem e representar novas perspectivas de construção do conhecimento 
colaborativo tanto para atividades propostas por professores em sala de aula quanto para a 
organização do trabalho pedagógico-administrativo. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: SUMÁLIA DE SALES FIGUEIREDO 
Orientador: Maurício César Vitória Fagundes - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AS POTENCIALIDADES DA FERRAMENTA GOOGLE DRIVE PARA A PRODUÇÃO 
COLABORATIVA DO CONHECIMENTO 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais: O uso de tecnologias de informação na 
produção, comunicação e conhecimentos da gestão escolar. 
Palavras-chave: Conhecimento colaborativo, Google Drive, Ensino-aprendizagem 
Resumo: Este caderno pedagógico é constituído de 07 (sete) unidades didáticas que buscam 
integrar a ferramenta tecnológica Google Drive à prática docente do 9º Ano do Ensino 
Fundamental. Cada unidade é direcionada a professores dos 9ºs Anos do Ensino Fundamental 
para posterior implementação com seus alunos e propõe atividades envolvendo o aplicativo com o 
propósito de serem desenvolvidas com alunos no laboratório de informática da escola com acesso 
à internet. Será avaliado o potencial pedagógico desta ferramenta tecnológica a para a construção 
da aprendizagem de forma colaborativa.·. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: TÂNIA PAPKE PAGNUSSAT 
Orientador: Mônica Cristina Nunes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GESTÃO, FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA : O INÍCIO DA CARREIRA DOCENTE E 
SEUS DESAFIOS 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Educação, formação inicial, formação continuada, 
Resumo: O professor inicia sua carreira docente com muitos anseios e expectativas, que nem 
sempre consegue pôr em prática devido a diversos fatores, entre eles, atrelar a formação inicial a 
formação continuada torna-se um grande desafio para gestão. O presente projeto aplicado em 
duas fases distintas, presencial e online, teve como objetivo investigar em que medida as 
concepções de educação e de formação trazidas pelos profissionais norteiam, sustenta a prática 
docente. Além disso, buscou-se também discutir o papel da equipe gestora da escola no sentido 
de problematizar as práticas docentes melhorando a educação nesse início da carreira docente. 
As colocações realizadas durante os diálogos traduzem como os professores estão inseridos e 
interagindo com as escolas. Neste ambiente foi evidenciada a necessidade do trabalho 
colaborativo, a troca de experiência entre professores experientes e iniciantes. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: TÂNIA PAPKE PAGNUSSAT 
Orientador: Mônica Cristina Nunes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O inicio da carreira docente: desafios entre a gestão e a formação inicial e a formação 
continuada 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais 
Palavras-chave: Docentes, Formação Inicial, Formação Continuada, Desafios 
Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo identificar se os fatores relacionados com 
as problemáticas que interferem no resultado e no processo de ensino-aprendizagem apresentam 
relação com a atuação dos professores iniciantes. Para isso pretende-se identificar se existem 
dificuldades, e posteriormente propor estratégias e ações pedagógicas que possam contribuir 
para a melhoria do acesso, da permanência e da atuação dos professores iniciantes. Por meio de 
leituras previamente realizadas infere-se que os professores em início de carreira se deparam 
com dificuldades que são prejudiciais a sua ação. Nesse sentido as ações serão dirigidas nos 
aspectos da compreensão da (in) disciplina dos alunos, organização sala de aula, atitudes, 
anseios e perspectivas, mas também, visa abordar aspectos de cunho burocrático, como o 
registro de classe, sendo ele, o elo para compreender a importância do projeto político 
pedagógico (PPP) do colégio, seu vínculo com a proposta pedagógica curricular (PPC) e o plano 
de trabalho docente (PTD), e se estes estão de acordo com o regimento escolar e o currículo 
escolar. A proposta pretende minimizar as possíveis dificuldades dos professores iniciantes 
contribuindo para a sua inserção na comunidade escolar. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: TÂNIA REGINA FRANCISCO PEREIRA 
Orientador: ROBERTA NEGRÃO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR NA GESTÃO DEMOCRÁTICA: ESTIMULANDO O 
DEBATE 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Conselho Escolar, Democracia, Trabalho Coletivo, 
Resumo: Atualmente busca-se um modelo de gestão educacional pautado na democracia, onde 
toda a comunidade tem a oportunidade de opinar e participar das decisões relacionadas ao 
universo que envolve a educação. É possível melhorar a qualidade da escola a partir da 
participação da comunidade, sendo de suma importância que esta atue de forma ativa nas mais 
diversas instâncias colegiadas. O presente artigo pretende refletir sobre a importância das 
instâncias colegiadas nas escolas públicas, a relevância do papel dessas instâncias, na busca de 
realização de uma Gestão Democrática, assumindo papel efetivo de participação, nas discussões, 
nas tomadas de decisões, nas propostas educacionais, compartilhando o trabalho coletivo da 
comunidade escolar, colaborando assim, para implementação de gestão coletiva. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: TÂNIA REGINA FRANCISCO PEREIRA 
Orientador: ROBERTA NEGRÃO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONSELHO ESCOLAR: INSTÂNCIA SIGNIFICATIVA E FORTALECEDORA DE UMA 
GESTÃO DEMOCRÁTICA 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro, fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: CONSELHO ESCOLAR, GESTÃO DEMOCRÁTICA, PRÁTICA EDUCATIVA 
Resumo: O estudo tem como foco o papel do Conselho Escolar na Gestão Democrática, 
estimulando o debate entre os próprios membros da importância desta instância colegiada na 
efetivação da gestão democrática na escola. Assim, pretende-se contribuir para uma melhor 
atuação do Conselho Escolar, que de maneira democrática, faça-se um acompanhamento 
responsável na prática educativa que é desenvolvida na escola. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VALÉRIA CRISTINA COLADELLO 
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROVA BRASIL:UMA ANÁLISE DOS DESCRITORES DE MATEMÁTICA E AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO PÚBLICO 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
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Palavras-chave: Prova Brasil, avaliação, política pública 
Resumo: O projeto não somente teve por objetivo verificar a relação dos DESCRITORES de 
matemática da Prova Brasil com o currículo real praticado em sala de aula, como também 
proporcionou aos estudantes atividades diferenciadas no ensino da Matemática de modo que os 
estudantes do 9ºano do Colégio Estadual Dario Vellozo, município de Toledo, puderam produzir 
seu próprio conhecimento. O projeto oportunizou a discussão acerca dos impactos positivos e 
negativos das avaliações no contexto da escola, resgatou com os estudantes a importância desse 
instrumento que é parte do cotidiano deles e que através das avaliações é que se pode fazer um 
diagnóstico para, posteriormente, efetivar ações que atuem no ensino e na aprendizagem. A 
pesquisa ainda reforçou que os índices atingidos por avaliações externas não devem ter 
finalidade de comparação, classificação ou controle, mas sim, para a reflexão do trabalho 
pedagógico visando à qualidade do ensino/aprendizagem. Nesse sentido, a proposta de pesquisa 
e intervenção pedagógica reafirmou uma necessidade de reflexão e principalmente mudança na 
forma como conduzimos o processo avaliativo na escola. A partir das avaliações externas 
aplicadas em anos anteriores na escola, usamos parte dos descritores para construir um 
diagnóstico coerente com a realidade. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VALÉRIA CRISTINA COLADELLO 
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Prova Brasil: Uma análise dos descritores de matemática e as políticas públicas para uma 
educação de qualidade no ensino público 
Tema: Educação Básica: organização, financiamento, avaliação e indicadores educacionais. 
Palavras-chave: Prova Brasil, avaliação, política pública 
Resumo: O projeto tem por objetivo verificar a relação dos DESCRITORES de matemática da 
Prova Brasil com o currículo real praticado em sala de aula. Também serão proporcionadas aos 
estudantes atividades diferenciadas no ensino da Matemática de modo que os estudantes do 
9ºano do Colégio Estadual Dario Vellozo, município de Toledo, possam produzir seu próprio 
conhecimento. Oportunizará a discussão acerca dos impactos positivos e negativos das 
avaliações no contexto da escola, resgatando com os estudantes a importância desse instrumento 
que é parte do cotidiano deles e que através das avaliações que se pode fazer um diagnóstico 
para, posteriormente, efetivar ações que atuem no ensino e na aprendizagem. A pesquisa ainda 
reforça que os índices atingidos por avaliações externas não devem ter finalidade de comparação, 
classificação ou controle, mas sim, para a reflexão do trabalho pedagógico visando à qualidade do 
ensino/aprendizagem. Nesse sentido, a proposta de pesquisa e intervenção pedagógica reafirma 
uma necessidade de reflexão e principalmente mudança na forma como conduzimos o processo 
avaliativo na escola. A partir das avaliações externas aplicadas em anos anteriores na escola e 
usando dos descritores é que se construirá um diagnóstico coerente com a realidade. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VANDERLÉIA TEREZINHA KUDLAWIEC 
Orientador: Maria Sílvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Gestão democrática da escola pública: a participação do Conselho de Classe de uma 
turma de 9º ano do Colégio Estadual Íria Borges de Macedo 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro: fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão democrática: conselho de classe 9ºano 
Resumo: Os Conselhos de Classe configuram uma forma de administrar a escola em bases 
democráticas: compartilhando as decisões e as responsabilidades sobre a educação com a 
comunidade. Assim, será realizada uma pesquisa de campo com a realização de entrevistas 
(Anexo) com diretores, pedagogos e professores membros do Conselho de Classe de uma turma 
de 9º ano do Colégio Estadual Professora Íria Borges de Macedo, localizado na cidade de Campo 
Magro-PR, com vistas a analisar as diretrizes de atuação do Conselho em bases democráticas. A 
escolha do tema para o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) deve-se à constatação 
do fato de que a gestão democrática do ensino pressupõe uma maneira de atuar coletivamente, 
oferecendo aos dirigentes e educadores oportunidade de plena de participação. Isto implica 
procedimentos que promovam o envolvimento, o comprometimento e a participação dos membros 
do Conselho de Classe. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VANDERLÉIA TEREZINHA KUDLAWIEC 
Orientador: Maria Sílvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gestão democrática da escola pública: a participação do Conselho de Classe de uma 
turma de 9º ano do Colégio Estadual Professora Íria Borges de Macedo 
Tema: As políticas educacionais nacionais e estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro: fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação 
Palavras-chave: Gestão democrática, Conselho de Classe, turma 9º ano 
Resumo: Os Conselhos de Classe configuram uma forma de administrar a escola em bases 
democráticas: compartilhando as decisões e as responsabilidades sobre a educação com a 
comunidade. Assim, será realizada uma pesquisa de campo com a realização de entrevistas 
(Anexo) com diretores, pedagogos e professores membros do Conselho de Classe de uma turma 
de 9º ano do Colégio Estadual Professora Íria Borges de Macedo, localizado na cidade de Campo 
Magro-PR, com vistas a analisar as diretrizes de atuação do Conselho em bases democráticas. A 
escolha do tema para o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) deve-se à constatação 
do fato de que a gestão democrática do ensino pressupõe uma maneira de atuar coletivamente, 
oferecendo aos dirigentes e educadores oportunidade de plena de participação. Isto implica 
procedimentos que promovam o envolvimento, o comprometimento e a participação dos membros 
do Conselho de Classe. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA DA SILVA 
Orientador: Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gestão Democrática: uma reflexão sobre o Conselho de Classe do Colégio Estadual 
Mathias Jacomel 
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Tema: As Políticas Educacionais Nacionais e Estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática 
Palavras-chave: Gestão democrática, Conselho Escolar, Conselho de Classe, Avaliação da 
Aprendizagem, 
Resumo: Esta pesquisa resulta da participação desta gestora no PDE 2016 e propõe criar uma 
proposta de mudança de prática pedagógica docente, inclusive no Conselho de Classe, em 
relação à aprendizagem dos estudantes. Na gestão democrática, o Conselho Escolar é o órgão 
máximo que toma decisões dentro da escola, porta-voz junto à comunidade geral da proposta 
educativa e dos encaminhamentos realizados para solucionar problemas e vencer os desafios 
encontrados no processo educacional escolar. Já o Conselho de Classe é o momento de uma 
avaliação diagnóstica da ação educativa; por isso, ao se discutirem os resultados de 
aprendizagem dos estudantes, deve-se discutir o processo de avaliação, assim como as 
concepções de avaliação escolar presentes nas práticas educativas dos professores. Diante 
dessa situação, construiu-se um material didático para apoiar uma intervenção na escola em 
questão que se propõe a discutir os resultados dos estudantes e o processo de avaliação, assim 
como as concepções de avaliação escolar presentes nas práticas educativas dos professores. 
Durante essa intervenção na escola com o material didático proposto, percebeu-se que os 
participantes demonstraram possuir informação e conhecimento em cada unidade do material 
didático; e que a escola se empenha em propor ações que beneficiem o aluno. Embora haja 
muitas dificuldades em realizar um Conselho de Classe que reflita sobre o planejamento docente, 
que busque instigar o professor a rever suas práticas, para que o fracasso escolar não recaia 
sobre o estudante nem sobre o professor, a intervenção realizada demonstrou interesse, 
possibilidades de conscientização e mudanças em boa parte do corpo docente e da equipe 
gestora. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA DA SILVA 
Orientador: Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gestão Democrática: uma reflexão sobre o Conselho de Classe 
Tema: As Políticas Educacionais Nacionais e Estaduais no contexto histórico-político do Estado 
Brasileiro fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática 
Palavras-chave: Gestão democrática, Conselho Escolar, Conselho de Classe, Avaliação da 
Aprendizagem 
Resumo: Este caderno pedagógico tem como finalidade promover reflexões, discussões e 
analises sobre a temática com o intuito de potencializar o processo de ensino e aprendizagem. 
Pedagogos e gestores serão levados a realizar uma auto avaliação de suas ações pedagógicas 
analisando a Gestão Democrática, o Conselho de Classe, a Avaliação da aprendizagem e o 
Conselho Escolar Por meio de informações, vídeos, textos, planilhas e técnicas, entre outros. 
Espera-se que este material contribua para que não só a gestão democrática se efetive, mas que 
os Conselhos de Classe e o Conselho Escolar atuem em suas instâncias, priorizando o ensino de 
boa qualidade. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA MULLER 
Orientador: Maurício César Vitória Fagundes - IES: UFPR 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A Gestão Democrática dos Recursos do Fundo Rotativo e o Controle Social através do 
Sistema Gestão de Recursos Financeiros - GRF 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Gestão Escolar, Recursos financeiros, Fundo Rotativo, Escola Democrática, 
Controle Social, 
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados obtidos durante a pesquisa realizada 
no Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto - Curitiba - PR, sobre a gestão 
democrática dos recursos do Programa Estadual Fundo Rotativo dentro de uma gestão 
descentralizada com a participação das Instâncias Colegiadas. Neste estudo pretende-se analisar 
a importância da gestão dos recursos públicos, sua aplicabilidade e a função dos mesmos na 
qualidade da educação. A temática desenvolvida problematizou a importância da maior 
participação das coisas públicas, despertando na comunidade escolar o direito ao conhecimento, 
o pensamento e a cultura de que a gestão financeira dos recursos públicos deve satisfazer as 
demandas da sociedade, e dentro da escola, possibilitar uma gestão de forma democrática e 
colaborativa. Por meio do diálogo com as instâncias colegiadas foram proporcionados momentos 
de discussão na busca por transformar a cultura da não-participação em participação efetiva nas 
decisões locais e regionais do uso desses recursos. Nesse contexto e nesse cenário, esta 
pesquisa constatou que uma das maiores dificuldades para a participação da comunidade na 
gestão, provém de uma cultura da não participação e a não percepção do que a ação ou falta 
desta pode refletir na qualidade da educação. Nesse sentido, ficou evidente que para uma gestão 
ser democrática, além da abertura para que todos possam contribuir de maneira efetiva, há 
necessidade de um esforço para que o estigma da não participação seja extinto. Este estudo teve 
como principais aportes teóricos os autores: Vitor Henrique Paro, Heloísa Luck, Paulo Freire, José 
Manuel Moran e outros. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA MULLER 
Orientador: Maurício César Vitória Fagundes - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Gestão Democrática dos Recursos do Fundo Rotativo e o Controle Social através do 
Sistema Gestão de Recursos Financeiros - GRF 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Gestão Escolar, Recursos financeiros, Fundo Rotativo, Escola Democrática, 
Controle Social, 
Resumo: Diante do momento político atual, faz-se necessária uma efetiva participação das 
comunidades locais na gestão pública, como direito de conhecimento, transparência e 
interferência na destinação dos recursos. Esta unidade didática visa trazer à comunidade escolar 
o pensamento e a cultura de que a gestão financeira dos recursos públicos deve ser um 
instrumento de satisfação das demandas da sociedade, e dentro da escola possibilitar uma 
gestão de forma colaborativa que possa despertar um novo olhar de cidadão participativo no 
acompanhamento, investimento e entendimento dos recursos do Fundo Rotativo e das 
informações que norteiam o controle social através do GRF. As atividades permitirão proporcionar 
momentos de discussão com a comunidade escolar na busca por transformar a cultura da não 
participação em participação efetiva nas decisões locais e regionais do uso desses recursos. 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA SANTOS ROCHA DA SILVA 
Orientador: Denise Rosana da Silva Moraes - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A GESTÃO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORAS E PROFESSORES: AS MÍDIAS NA 
ESCOLA 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Formação de Professores (as), Mídias, Educação, Escola 
Resumo: Este estudo apresenta uma pesquisa com professoras e professores sobre as mídias 
no campo da escola, sua finalidade foi refletir, acerca das novas tecnologias na educação e a 
possibilidade de utilização desses meios como forma de democratização do acesso ao 
conhecimento irrestrito. O tema foi escolhido por meio da percepção das inquietações dos 
professores (as) que intentam um trabalho pedagógico que possibilite maior acesso às inovações 
tecnológicas junto aos educandos do Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng, situado na cidade 
de Foz do Iguaçu, no Paraná. O objetivo da pesquisa também foi a analise do Projeto Conectados 
desenvolvido na escola. O acesso às tecnologias de informação e comunicação em diferentes 
espaços do ambiente escolar, pelos vários dispositivos móveis presentes na escola, não ficando 
restrito somente aos laboratórios de informática. Como metodologia utiliza a técnica da Pesquisa-
ação conhecida por metodologia do conhecer e do agir; Michel Thiollent (1985), uma metodologia 
que envolve os participantes de modo coletivo além de contar com o uso da internet como 
metodologia. Como resultado, pelos encontros de discussão, previstos na metodologia, houve 
intenso dialogo com professores e professoras das mais diferentes áreas, o que resultou em um 
novo movimento de articular o uso da mídia na escola. Entretanto, percebe-se que a mídia, 
apesar de presente no espaço escolar, ainda está distante do uso por parte dos (as) professores 
(as), o que demanda um projeto contínuo de formação. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA SANTOS ROCHA DA SILVA 
Orientador: Denise Rosana da Silva Moraes - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A GESTÃO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES - AS MÍDIAS NA ESCOLA 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: tecnologias, educação, mídias, gestão escolar 
Resumo: A finalidade desse estudo é refletir sobre a mídia, as novas tecnologias na educação e 
a possibilidade de utilização desses meios como forma de democratização do acesso ao 
conhecimento, acompanhando os avanços tecnológicos da sociedade atual. O tema foi escolhido 
ao perceber as inquietações dos professores ao vislumbrarem um trabalho pedagógico que 
possibilitasse maior acesso às inovações tecnológicas aos educandos e a formação dos 
professores/as do Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng sobre o tema das tecnologias e mídias. 
O objetivo deste estudo é analisar o Projeto Conectados, o acesso às tecnologias de informação e 
comunicação em diferentes espaços do ambiente escolar, através dos vários dispositivos móveis, 
não somente nos laboratórios de informática. A metodologia será a Pesquisa-ação conhecida por 
metodologia do conhecer e do agir; Segundo Michel Thiollent (1985) Metodologia da Pesquisa-
ação é a pesquisa centrada diretamente numa situação ou problema coletivo no quais 
participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo; Referências bibliográficas; o 
uso da Internet terá grande importância para os profissionais do estabelecimento de ensino; 
encontros para a discussão das mídias disponíveis na escola e elaboração de diários de campo a 
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respeito das dúvidas dos docentes em trabalhar com as mídias; utilizando as bases dos círculos 
de cultura de Paulo Freire, iremos dialogar com os professores sobre suas expressões sobre a 
mídia, e como está auxiliando a sua vida profissional. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VOLMIR SPANHOLI 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A GESTÃO EM ESCOLAS DO CAMPO SOB A ÓTICA DA AFETIVIDADE 
Tema: GESTÃO ESCOLAR 
Palavras-chave: AFETIVIDADE- GESTÃO- ESCOLAS DO CAMPO 
Resumo: Neste estudo será apresentado os principais resultados relacionados com a 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola do Estadual do Campo Caetano 
de Conto, localizada na Linha Jacutinga, Missal - Paraná, realizado por meio do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, Turma 8ª (2016/2017). O foco principal deste trabalho é 
discutir a gestão em escolas do campo sob a ótica da afetividade com o objetivo de observar se a 
ausência ou a ação, ainda que limitada, de relação afetiva dos agentes que permeiam o ambiente 
escolar seria fator determinante para o insucesso dos alunos da escola do campo e identificar 
como os alunos reagem diante de uma relação mais afetiva por parte dos profissionais que atuam 
na escola. Ao caracterizar a afetividade na escola do campo e sua interferência sobre o ensino e 
a aprendizagem, na relação professor-aluno e no trabalho da equipe gestora, pretende-se analisar 
as relações humanas decorrentes das práticas pedagógicas e apontar as implicações dessas 
relações com o trabalho pedagógico e a apropriação do conhecimento. Para tanto, esse estudo 
será fundamentado em pesquisa bibliográfica e na implementação do projeto na escola. 

 

Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: VOLMIR SPANHOLI 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A GESTÃO DE ESCOLAS DO CAMPO SOB A ÓTICA DA AFETIVIDADE 
Tema: GESTÃO ESCOLAR 
Palavras-chave: Afetividade, Gestão, Escolas do campo, 
Resumo: Este material, que se constitui em uma proposta de trabalho didático-pedagógico, visa 
atender aos objetivos do projeto de intervenção a ser realizado na Escola Estadual do Campo 
Caetano de Conto. A observação se a ausência ou a ação, ainda que limitada, da relação de 
afetividade dos agentes que atuam no ambiente escolar se constitui em um dos fatores 
determinantes para o insucesso dos alunos da escola do campo é o objetivo a que essa proposta 
de trabalho a ser desenvolvida com a representatividade de toda a comunidade atuante em uma 
escola do campo busca. Para tanto, essa proposta irá reunir em 08 encontros de 4 horas, o que 
totaliza 32 horas de atividades presenciais, um determinado grupo composto pela quase 
totalidade do corpo docente da referida escola, seu gestor, e demais funcionários, assim como 
alunos do 6º e 7º ano e seus responsáveis. As atividades que serão desenvolvidas nesses 
encontros estão descritas nessa proposta com detalhamento para cada um dos encontros e com 
informação prévia a todos os participantes 
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Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: WILMA HONORATO DA SILVA 
Orientador: ELOÍZA ELENA DA SILVA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Subsídios teórico-práticos para Implementação do Conselho de Classe Participativo na 
Escola Pública 
Tema: As Políticas Educacionais e Estaduais no contexto histórico-político do Estado Brasileiro, 
fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: Gestão democrática, Conselho de Classe, Participação 
Resumo: Repensar a prática do Conselho de Classe na escola pública na perspectiva 
participativa exige mudanças de postura por parte dos profissionais da educação. Oferecer 
subsídios teórico/práticos sobre o Conselho Escolar Participativo na perspectiva da gestão 
democrática da educação, visando ações transformadoras na Escola Estadual do Jardim Canadá 
- Ensino Fundamental de Umuarama-Paraná. As ações foram desenvolvidas na referida escola. 
Como procedimentos de análise seguimos alguns passos que permitiram estudar dinamicamente 
os problemas, as ações e possíveis tomadas de decisão ocorridas no desenvolvimento da 
pesquisa-ação. As oficinas pedagógicas foram constituídas em um conjunto de procedimentos, 
ideias, vivências e práticas que compuseram o cenário em que se consolidam a atuação do 
Conselho de Classe Participativo, por meio de alguns procedimentos, a saber: explicitação oral, 
discussões de vídeos, leituras e debates de artigos. Os dados, assim como a análise estão sendo 
apresentados nesse artigo final. Espera-se contribuir com subsídios para a melhor compreensão 
de questões relativas à gestão democrática, especialmente, da atuação do Conselho de Classe 
Participativo nas escolas pública paranaense. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: WILMA HONORATO DA SILVA 
Orientador: ELOÍZA ELENA DA SILVA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Subsídios teórico-práticos para Implementação do Conselho de Classe Participativo na 
Escola Pública 
Tema: As Políticas Educacionais e Estaduais no contexto histórico-político do Estado Brasileiro, 
fundamentos, princípios e processos da Gestão Democrática da Educação. 
Palavras-chave: PDE, Gestão Escolar, Formação de Professores, Gestão democrática, Conselho 
de Classe, 
Resumo: Repensar a prática do Conselho de Classe na escola pública na perspectiva 
participativa exige mudanças de postura por parte dos profissionais da educação. Oferecer 
subsídios teórico/práticos sobre o Conselho Escolar Participativo na perspectiva da gestão 
democrática da educação, visando ações transformadoras na Escola Estadual do Jardim Canadá 
- Ensino Fundamental de Umuarama-Paraná. As ações serão desenvolvidas na referida escola. 
Como procedimentos de análise serão seguidos alguns passos que permitirão estudar 
dinamicamente os problemas, as ações e possíveis tomadas de decisão ocorridas no 
desenvolvimento da pesquisa-ação. As oficinas pedagógicas constituir-se-ão em um conjunto de 
procedimentos, ideias, vivências e práticas que irão compor o cenário em que se consolidam a 
atuação do Conselho de Classe Participativo, por meio de alguns procedimentos, a saber: 
explicitação oral, discussões de vídeos, leituras e debates de artigos. Os dados, assim como a 
análise serão apresentados em artigo final. Espera-se contribuir com subsídios para a melhor 
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compreensão de questões relativas à gestão democrática, especialmente, da atuação do 
Conselho de Classe Participativo na escola objeto de estudo. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: YUICHI YABUKI 
Orientador: PEDRO FERRARI - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estimular o interesse pela aprendizagem com a utilização das TIC: criando um e-book 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Tecnologias de informação e comunicação, Aprendizagem, E-book, 
Resumo: A crescente utilização das tecnologias de informação e comunicação tem modificado 
significativamente o hábito das pessoas. As novas gerações estão cada vez mais conectadas na 
internet por meio dos computadores, smartphones, tablets, entre outros equipamentos e, por meio 
deles, podem acessar as mais variadas informações. O presente artigo apresenta os resultados 
do desenvolvimento da pesquisa-ação que tem como objetivo estreitar e fortalecer a relação do 
aluno com os saberes, estimulando-o a buscar e construir novos conhecimentos. A utilização das 
TIC traz muitas discussões nesse sentido, especificamente no âmbito educacional quanto à sua 
eficácia no processo ensino-aprendizagem. A estratégia metodológica utilizada, dentre muitas que 
existem, foi à criação de e-book (livro digital) com temas definidos pelos alunos do 2º ano do 
Ensino Médio, do Colégio Estadual Maria Dalila Pinto - E.F. M, localizado no município de Santo 
Antônio da Platina -Paraná. Os resultados mostraram que é possível resgatar o interesse do aluno 
pela aprendizagem quando se valoriza a interatividade por meio de atividades que estimulem a 
participação do aluno de forma ativa e colaborativa. O trabalho teve início com a aplicação de um 
questionário de sondagem sobre o uso de tecnologias básicas pelos alunos. A realização de 
oficinas, no laboratório de informática, sobre os recursos oferecidos pelo BrOffice Writer/Linux, 
BrOffice Impress/Linux e normas da ABNT foram pré-requisitos fundamentais na elaboração do e-
book, uma vez que muitos alunos apresentaram dificuldades na utilização das ferramentas 
mencionadas anteriormente. Conclui-se, que uma aprendizagem efetiva depende de 
investimentos em: recursos materiais, formação técnica e tecnológica do professor e políticas 
públicas sérias. 

 

 
Disciplina / Área: GESTÃO ESCOLAR 
 
Professor PDE: YUICHI YABUKI 
Orientador: PEDRO FERRARI - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estimular o interesse pela aprendizagem com a utilização das TIC: criando um e-book 
Tema: Gestão Escolar: Tecnologias Educacionais e Educação Ambiental 
Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação, Interação, Aprendizagem, 
Qualidade, E-book, 
Resumo: O desenvolvimento dessa pesquisa tem como objetivo estreitar e fortalecer a relação do 
aluno com os saberes, estimulando-o a buscar e construir novos conhecimentos. Para tanto, a 
proposta é a utilização de ferramentas tecnológicas, as (TIC), no intuito de diversificar as 
estratégias metodológicas e, dessa forma, ampliar as possibilidades para uma prática pedagógica 
mais dinâmica. Pretende-se, portanto, resgatar o interesse do aluno pela aprendizagem, por meio 
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da elaboração de atividades que valorize o trabalho coletivo e participativo. Desse modo, optou-se 
pela criação de um e-book (livro digital) pelos alunos do 2º ano do Ensino Médio. Como pré-
requisitos, serão utilizados recursos computacionais e aplicativos tais como editor de texto, editor 
de slides, e editor de vídeos, para a produção dos conteúdos. O material produzido será postado 
na nuvem que é um ambiente ideal para o compartilhamento e a socialização do conhecimento. 
Nessas perspectivas, espera-se que este caderno pedagógico possa servir de subsídio para 
outros professores, auxiliando-os na busca por procedimentos metodológicos que contribuam 
para um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. 

 

 

 


