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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ADELAIDE RODRIGUES 
Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ENSINO APRENDIZAGEM: A IMPORTÂNCIA DE SE CONSTRUIR VÍNCULOS 
AFETIVOS ENTRE PROFESSOR E ALUNO ESCOLA E FAMÍLIA 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Afetividade, Família, Escola, Aprendizagem, Professor, Aluno 
Resumo: O presente artigo tem como tema a afetividade na relação professor aluno objetivando 
fundamentar a prática do professor com intervenções pertinentes para a transformação da prática 
pedagógica. A pesquisa justifica-se pela necessidade de aprimoramento dos conhecimentos 
sobre relações interpessoais entre alunos e professores, família e escola, que permitem uma 
reciprocidade afetiva. Estudos recentes apontam a necessidade de um olhar sistêmico sobre o 
aluno e a aprendizagem, pontuando a inter-relação do desenvolvimento psíquico, emocional e 
cognitivo. Os conteúdos sistematizados serão melhor apreendidos quando a escola estabelecer o 
diálogo entre todos os envolvidos com o processo de ensino e aprendizagem. A pergunta que 
iluminou a pesquisa foi: um olhar diferenciado e mais afetivo do professor para o aluno 
proporciona uma melhor aprendizagem? Este trabalho desenvolveu-se tendo como procedimento 
técnico uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Os dados foram coletados junto aos 
professores doa sextos anos do Colégio estadual Miguel Dias da cidade de Joaquim Távora - PR. 
Os excertos foram analisados a luz das teorias de Piaget, (1984); Vigotski (2002); Wallon (2007); 
Boch (2008); Dantas (1990); Libâneo (2001); Saviani (1991) e Sponville (1999). As contribuições 
que este estudo revelou foi a de que a relação afetiva entre professor e aluno é um ponto de 
destaque para a aprendizagem, bem como estabelece uma relação mais intrínseca com a família. 
Esta tríade tende além de melhorar o desempenho do aluno, fortificar a relação escola família e 
comunidade, isto contribui para uma futura intervenção crítica no meio social. Assim é possível 
afirmar que um olhar diferenciado do professor para o aluno pode fazer uma grande diferença em 
termos de sala de aula e a função social da escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ADELAIDE RODRIGUES 
Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ENSINO APRENDIZAGEM: A IMPORTÂNCIA DE SE CONSTRUIR VÍNCULOS 
AFETIVOS ENTRE PROFESSOR E ALUNO ESCOLA E FAMÍLIA 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Afetividade, Aprendizagem, Práxis pedagógica, Família, Escola 
Resumo: A presente Unidade Didática tem por objetivo aprimorar os conhecimentos sobre 
relações interpessoais entre alunos e professores, família e escola, permitindo uma reciprocidade 
afetiva. Estudos recentes apontam a necessidade de um olhar sistêmico sobre o aluno e a 
aprendizagem, pontuando a inter-relação do desenvolvimento psíquico, emocional e cognitivo. Os 
conteúdos sistematizados serão melhor apreendidos quando a escola estabelecer o diálogo entre 
todos os envolvidos com o processo de educação Em tempos de grandes transformações faz-se 
necessário um contínuo informar-se e formar-se para construir novos conhecimentos sobre a 
prática. É no contínuo ir e vir que se fundamenta o presente projeto de intervenção sobre o 
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processo de ensinar e aprender estimulando a prática de se estabelecer um olhar diferenciado e 
mais afetivo sobre o aluno. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ADRIANA BLOEMER MACHADO 
Orientador: Eloá Soares Dutra Kastelic - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As Relações Interpessoais no Espaço Educativo 
Tema: Currículo, organização do Trabalho Pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Relações Interpessoais, Sociedade e escola, Respeito e Identidade, 
Resumo: Esse texto é resultado da implementação do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE realizado no Colégio Estadual Cataratas do Iguaçu, o Projeto foi desenvolvido 
de março a julho de 2017. O objetivo foi compreender como os estudos sobre a formação humana 
podem contribuir com a melhoria das relações sociais no espaço educativo. Esse estudo se 
justifica pelos conflitos instalados no cotidiano escolar oriundos da sociedade materializado pelo 
preconceito, diferenças culturais e questões concernentes à cor da pele, religião, obesidade e 
outros na escola. Agregado a isso se observa que há certo despreparo dos professores, 
comunidade educacional e da família para lidar com a questão. Sabe-se que os sujeitos passam 
por diversos níveis de relações sociais e hierarquias estabelecidas pela escola. Para trabalhar 
estas relações, conflitos e estranhamentos que ocorrem no ambiente escolar buscou-se subsidio 
teórico nos seguintes autores: Baumann (2012); Demo (1991, 2001); Saviani (1991); Hall (2005); 
Kastelic (2014, 2017); Cuche (1996) e outros para a implementação do Projeto. Os resultados 
esperados estão relacionados com a continuidade da proposta que se mostrou fundamental para 
minimizar, combater os preconceitos e fomentar o resgate de valores pautados pela ética e 
solidariedade humana. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ADRIANA BLOEMER MACHADO 
Orientador: Eloá Soares Dutra Kastelic - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As Relações Interpessoais no Espaço Educativo 
Tema: Currículo, organização do Trabalho Pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: relações interpessoais, valores, ética e escola 
Resumo: O processo da vida escolar da criança e do adolescente passa por diversos níveis de 
relações e hierarquia dentro do sistema estabelecido pela escola. Para trabalhar estas relações, 
conflitos e situações que ocorrem no dia-a-dia do ambiente de aprendizado, este trabalho se 
propõe a entender e trabalhar as relações interpessoais neste ambiente. O foco principal deste 
estudo é compreender como estas relações acontecem especificamente entre os alunos do nono 
ano do ensino fundamental do Colégio Cataratas do Iguaçu, de Foz do Iguaçu. Para interpretar 
conceitos como identidade cultural, foram utilizadas referências de Stuart Hall e Zygmunt 
Bauman, enquanto que para compreender as questões pedagógicas desta situação, a base 
teórica se fixou nos estudos de Pedro Demo, Dermeval Saviani e Paulo Freire. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ADRIANA REGINA PIEROZAN FORTES 
Orientador: Eloá Soares Dutra Kastelic - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A inserção do debate sobre diversidade na escola: a atuação do pedagogo na prática 
inclusiva escolar 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Diversidade de Gênero, Práticas inclusivas, Processos de exclusão, 
Resumo: O presente artigo é resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica, realizado por meio 
do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de Educação - 
SEED. Tem-se como objetivo maior resgatar valores, considerando as diferenças em relação à 
diversidade de gênero. A ideia foi contribuir com a redução de práticas discriminatórias na escola, 
sobretudo, tratou de organizar formas de convivência democrática e fomentar o debate sobre o 
sujeito que fere os direitos humanos. O tema se justifica porque na escola e sociedade há 
dificuldade de aceitar os diferentes, a exclusão tem início na família, se estende para escola e 
sociedade. Nessa perspectiva é preciso compreender que, para além da questão da humanização 
das relações sociais, existem os direitos humanos e constitucionais. Para realização desse 
Projeto contou-se com uma metodologia que articulou a fundamentação teórica e a prática por 
meio de atividades tais como: grupos de estudos com professores, reunião com pais de alunos e 
agentes educacionais. A temática que norteou o debate focalizou questões de gênero e 
sexualidade, preconceito, discriminação, respeito, valores, violência física e simbólica, o 
pedagogo e suas especificidades na organização, articulação e formação humana. A pesquisa 
fundamentou-se nos seguintes autores e documentos, Junqueira (2012); Saviani (1995); Louro 
(2004a, 2004b); BRASIL, (2010), Cadernos Temáticos SECAD MEC (2009), Declaração dos 
Direitos Humanos (1998) e outros. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ADRIANA REGINA PIEROZAN FORTES 
Orientador: Eloá Soares Dutra Kastelic - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A inserção do debate sobre diversidade na escola: atuação do pedagogo na prática 
inclusiva escolar 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Gênero, Diversidade, Inclusão, Preconceito, 
Resumo: Este trabalho trata da implementação do projeto com a comunidade escolar, 
professores, funcionários e pais de alunos. Tem-se por objetivo instrumentalizá-los por meio da 
criação de espaço para problematização, debates, questionamentos, reflexões sobre a questão 
de gênero e sexualidade. A comunidade escolar deve preparar-se para reagir com segurança e 
tranquilidade frente às manifestações da sexualidade nos educandos. A escola como lócus de 
formação tem sido cenário dos fenômenos sociais, relacionados à diversidade, ao preconceito de 
toda ordem, dentre eles aceitação e respeito aos diferentes e ao gênero feminino. Assim 
considera-se relevante a formação sobre gênero e sexualidade para contribuir com a redução de 
práticas discriminatórias, organização de formas de convivência democráticas e de debates sobre 
as penalidades que recaem sobre o sujeito que fere os direitos humanos. Como resultado será 
elaborado um Caderno Temático objetivando o aprofundamento teórico/metodológico. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ADRIANE GAWLAK 
Orientador: FLÁVIA DIAS DE SOUZA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Conselho de Classe como instrumento da organização do trabalho pedagógico 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Trabalho Pedagógico, Gestão Escolar, 
Resumo: O artigo decorre do processo formativo no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE 2016-2017), da Secretaria Estadual de Educação, SEED, Paraná, apresenta o 
resultado da intervenção realizada através de grupo de estudo com os professores do Colégio 
Estadual Macedo Soares, da cidade de Campo Largo, e também conta com a contribuição de 
pedagogos de várias regiões do Paraná através do programa GTR (Grupo de trabalho em rede). 
Esse trabalho vem retratar questões acerca do entendimento do que é e como está sendo 
desenvolvido o Conselho de Classe, buscando com este trabalho tentar amenizar as visões 
errôneas que os professores apresentam em relação ao tema, já que são raros os momentos que 
se leva em conta o processo de desenvolvimento do aluno, focando na indisciplina as causas de 
fracasso, não aprofundando a compreensão de situações que poderiam reorientar a prática 
pedagógica. O trabalho apresenta elementos teóricos sobre a gestão democrática, o histórico do 
Conselho de Classe, sua importância destacando diferentes autores, possibilidades de 
organização, e conclui com as suas fases (Pré Conselho, Conselho e Pós Conselho). Como 
resultado, destaca-se que as reuniões de Conselho de Classe não deveriam estar centradas 
apenas na constatação dos problemas disciplinares, e sim na discussão sobre por que os 
estudantes não aprendem, evidenciando onde se situam as dificuldades, que causas individuais 
ou coletivas provocam as dificuldades de aprendizagem, entre outras. Por fim, destaca-se a 
importância do papel do pedagogo na condução desses processos escolares junto aos diferentes 
atores, bem como o trabalho articulado da equipe de gestão. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ADRIANE GAWLAK 
Orientador: FLÁVIA DIAS DE SOUZA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conselho de Classe como instrumento da organização do trabalho pedagógico 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Reorganização da prática pedagógica, Gestão escolar, 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo favorecer a compreensão por parte dos professores da 
importância do Conselho de Classe como instrumento legitimador de reflexão da prática 
pedagógica. Busca contribuir para superação da fragmentação do trabalho escolar, oportunizando 
a recondução da prática pedagógica. Apresenta a organização dos três momentos: Pré- 
Conselho, Conselho de Classe e Pós- Conselho. Pré-Conselho: esse é o momento em que a 
Equipe Pedagógica faz o levantamento de dados. É um espaço de diagnóstico do processo de 
ensino-aprendizagem com docentes e estudantes, que permite analisar e identificar problemas e 
suas possíveis causas, os quais, após discussão coletiva, permitem a retomada e o 
redirecionamento do processo de ensino. Conselho de Classe: nesse momento direção, 
pedagogo, secretário, professores e outros membros da comunidade escolar se reúnem para 
discutir os dados, os problemas e as proposições levantados no pré-conselho. A tomada de 
decisão envolve encaminhamentos relacionados a metodologias, ações e estratégias que visem à 
aprendizagem. Pós-Conselho: são os encaminhamentos e ações previstos no Conselho de 
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Classe, que podem implicar em: retomada do Plano de Trabalho Docente (conteúdos, 
encaminhamentos metodológicos, recursos, critérios e instrumentos de avaliação), retorno aos 
pais e/ou responsáveis e aos estudantes, além de encaminhamentos para situações mais 
específicas e individuais. Para atender os três momentos, foi elaborada uma única ficha que 
contemplará também os três trimestres. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ALANA CARLA MUNARETTO GARCIA 
Orientador: AURÉLIO BONA JUNIOR - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Conteúdos escolares e sua relação com o cotidiano e o interesse dos alunos: contribuição 
pedagógica à docência nos Anos Finais do Ensino Fundamental 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Educação, Formação de Professores, Ensino Fundamental, Aprendizagem, 
Conteúdos, 
Resumo: A relação entre os conteúdos escolares e a realidade do aluno é primordial no processo 
educativo, porém muitas vezes não se efetiva na prática docente. Desta forma, este trabalho 
aborda a necessidade, enquanto pedagogo, de subsidiar os professores levando-os a refletir 
sobre sua prática através da ênfase em relacionar os conteúdos escolares ao cotidiano e 
interesse dos alunos. Os resultados obtidos através da realização deste trabalho indicaram a 
necessidade de momentos de formação para professores, nos quais possam dialogar, trocar 
experiências, falar de suas necessidades e dificuldades, de conhecer melhor os alunos e 
principalmente refletir sobre a necessidade de buscar metodologias que atendam às suas 
necessidades, e enfatizem a importância de estabelecer maior relação entre os conteúdos das 
diferentes disciplinas e a realidade de forma mais significativa, de modo a despertar o interesse e 
o entusiasmo pelos estudos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ALANA CARLA MUNARETTO GARCIA 
Orientador: AURÉLIO BONA JUNIOR - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conteúdos escolares e sua relação com o cotidiano e o interesse dos alunos: contribuição 
pedagógica à docência nos Anos Finais do Ensino Fundamental 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Ensino Fundamental, Anos Finais, Formação de Professores, Aprendizagem, 
Conteúdos Significativos 
Resumo: Atualmente é comum observarmos que os alunos ingressam no Ensino Fundamental 
com dificuldades, seja de defasagem de conteúdos, quanto de organização e preparação para os 
estudos. A pouca participação da família e a falta do hábito de estudos aliada ao distanciamento 
entre os conteúdos escolares e vida dos alunos, têm interferido diretamente no processo 
educativo. Diante desta constatação, o objetivo desta Produção Didática é propor material 
pedagógico aos professores dos anos finais do Ensino Fundamental que os auxiliem refletir sobre 
os conteúdos escolares de forma a torná-los mais significativos para os alunos de forma a 
estimulá-los ao hábito de estudos por conta própria. Este material se destina aos professores dos 
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Anos Finais do Ensino Fundamental e enfatizará a importância em relacionar os conteúdos 
escolares com o cotidiano dos alunos, tornando estes conteúdos mais significativos e 
interessantes e consequentemente estimulando-os para a aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ALBERTINA BORBA DE BARROS 
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Articulação entre os segmentos de gestão da escola: o conselho escolar em análise 
Tema: Articulação entre os segmentos da escola 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Instâncias colegiadas, Conselho Escolar, Participação, 
Resumo: O Conselho Escolar é a instância colegiada máxima dentro dos estabelecimentos de 
ensino público paranaenses, e visa contribuir com a gestão democrática na escola pública, tendo 
em vista que seus integrantes - representativos de diversos segmentos - envolvidos no processo 
educacional, auxiliam diretamente a equipe gestora, bem como representam a comunidade 
escolar, contribuindo para a articulação/implementação de ações que visam a superação das 
dificuldades observadas, em prol de uma educação de qualidade, de uma escola pública que 
cumpra sua função social de ensinar/integrar a todos. Assim, este artigo é resultado da análise do 
Conselho Escolar do Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli - Cascavel/PR- realizada no decorrer 
dos estudos desenvolvidos durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). Metodologicamente, a pesquisa se 
orientou pelos caminhos da pesquisa qualitativa, trazendo como aporte teórico: a Constituição 
Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96), documentos 
oficiais do Ministério da Educação (MEC) e da SEED, bem como a compreensão de autores que 
defendem a participação da comunidade escolar na implementação da gestão verdadeiramente 
democrática. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ALBERTINA BORBA DE BARROS 
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Articulação entre os segmentos de gestão da escola: o conselho escolar em análise 
Tema: Articulação entre os segmentos da escola 
Palavras-chave: Conselho escolar, Gestão democrática, Comunidade escolar 
Resumo: A Unidade Didática Pedagógica tem como objetivo o fortalecimento do Conselho 
Escolar a partir de um trabalho com os profissionais da educação que atuam em 
estabelecimentos de ensino público, em especial, o Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli - EMF, 
município de Cascavel-PR. Historicamente, registros comprovam a prática predominante 
autoritária até meados dos anos 1980. A Constituição Federal de 1988 define/consolida os 
princípios democráticos escolares, o que torna possível modificar a estrutura de poder na gestão 
escolar. A LDBEN, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 9394/96, artigo 3º, inciso VIII, 
trata da Gestão Democrática, na qual a escola deve apresentar diferencial para estimular a 
comunidade escolar, professores, funcionários e alunos à participação. Dentre as Instâncias 
Colegiadas, o Conselho Escolar é o principal responsável para o auxilio a equipe diretiva na 
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tomada de decisões, bem como, na articulação entre as demais Instâncias Colegiadas para 
garantir acima de tudo a qualidade de ensino das atividades pedagógicas. Para tanto, torna-se 
imprescindível uma gestão com princípios e ações verdadeiramente democráticas, na qual todos 
tenham possibilidade de expor seus anseios e dúvidas, aprender e corroborar em prol de uma 
educação pública de qualidade. Portanto, faz-se necessário um trabalho direcionado para 
averiguar as fragilidades, reforçar as atribuições e fortalecer a participação dos membros do 
conselho escolar tornando-a mais efetiva/autêntica. A prática acontecerá por meio de grupo de 
estudos, com leituras de pressupostos teóricos- metodológicos, vídeos, blog, recortes de filmes, 
textos para leituras prévias, workshop e debates, e apoia-se nas teorias de Antunes, Ferreira, 
Gadotti, Lück, Santos, Saviani, Libânio, Paro e Dourado. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ALESSANDRA DE SOUZA SILVA 
Orientador: Márcio de Oliveira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A escola que educa, previne e protege: violência sexual contra crianças e adolescentes 
em debate 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Violência sexual infanto-juvenil, sexualidade, Educação, prevenção, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar relato da implementação pedagógica 
realizada no CEEBJA Newton Guimarães, Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Paranavaí, 
PR. A intervenção pedagógica foi aplicada com professores/as e funcionários/as do 
Estabelecimento, com base no projeto elaborado para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE/2016 do Estado do Paraná. Para implementação do projeto, elaborou-se um 
material didático por meio de um Caderno Pedagógico que teve embasamento no Projeto Político 
Pedagógico da Instituição de Ensino e em ONG e no Ministério da Educação (MEC). Por meio de 
formação inicial o tema foi apresentado com conhecimentos e informações que evidenciaram e 
auxiliaram os/as participantes a entender a problemática acerca da violência/abuso sexual contra 
crianças e adolescentes, suas implicações, compreendendo também a importância da escola para 
a prevenção e também na identificação e notificação de possíveis casos; além de construírem e 
acompanharem um plano de ações para disseminar as informações e conhecimentos adquiridos 
na formação com a comunidade escolar, estabelecendo ações para a escola durante o ano letivo 
promovendo a prevenção e a Educação acerca da violência/abuso sexual contra crianças e 
adolescentes. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ALESSANDRA DE SOUZA SILVA 
Orientador: Márcio de Oliveira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A escola que educa, previne e protege: violência sexual contra crianças e adolescentes 
em debate 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
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Palavras-chave: Violência sexual infanto-juvenil, sexualidade, Educação, prevenção, 
Resumo: A escola é um espaço fundamental para se trabalhar a prevenção contra toda forma de 
violência. Pensando nas circunstâncias que envolvem as vítimas de violência/abuso sexual e o 
contexto em que as mesmas estão inseridas na comunidade escolar, é possível enxergar na 
escola um local onde podem ser identificados sinais que podem levar a confirmação de abuso 
e/ou violência sexual: mudança de comportamento, por exemplo, e/ou rendimento de seus/suas 
educandos/as, que no caso da rede estadual são na maioria crianças e adolescentes, nesse 
sentido o objetivo desse material é contribuir no enfrentamento ao abuso e à violência sexual 
contra crianças e adolescentes do CEEBJA Newton Guimarães E.F. M por meio de uma formação 
pedagógica aos/às professores/as e funcionários/as que trabalham diretamente com esse público. 
A partir desse caderno pedagógico, o tema será apresentado com conhecimentos e informações 
que possam evidenciar e ajudar os/as participantes a entender a problemática acerca desse tipo 
de violência, suas implicações, além de entender a importância da escola para a prevenção e 
também na identificação e notificação de possíveis casos de violência/abuso sexual contra 
crianças e adolescentes. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ALICE AYAKO IQUEUTI 
Orientador: Suzana Pinguello Morgado - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Democracia e participação: a representatividade do grêmio estudantil na escola de 
educação básica do Estado do Paraná 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Democracia, Instâncias colegiadas, Grêmio Estudantil, Participação, 
Resumo: O presente artigo discorreu sobre a atuação do grêmio estudantil nas ações 
desenvolvidas na escola, junto aos estudantes do ensino fundamental e do médio, com o objetivo 
de fortalecer a instância colegiada, baseada nas relações democráticas e solidárias do coletivo 
escolar, e contribuiu para uma gestão democrática. Consideramos a formação do grêmio 
estudantil de um colégio estadual, localizado no município de Umuarama - PR, em que foram 
observadas as dificuldades de organização e a falta de iniciativa dos integrantes deste colegiado 
nas ações voltadas ao alunado da instituição. Partimos do método histórico de pesquisa, que se 
baseia na investigação do passado e suas interferências na sociedade atual. Como procedimento 
metodológico, optamos pela pesquisa bibliográfica e pela pesquisa participante que, além da 
investigação por meio de fontes documentais, consistem em compreender as relações de um 
grupo social e prever ações com a intenção de resolução de um problema coletivo. A partir das 
atividades desenvolvidas in loco, foi possível observar algumas das dificuldades encontradas no 
trabalho coletivo democrático tais como participação efetiva da maioria dos alunos na formação 
continuada, em reuniões extraordinárias e na elaboração das chapas para a eleição do grêmio 
estudantil/2017. Na maioria das ações realizadas, os alunos, a direção e os professores 
demonstraram comprometimento, atuaram nas ações propostas para o ano letivo de 2017, com 
interesse de mudar e melhorar as atividades escolares e a qualidade de ensino, com novas ideias 
e ações nos âmbitos social, esportivo, cultural e político. 
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Professor PDE: ALICE AYAKO IQUEUTI 
Orientador: Suzana Pinguello Morgado - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_ped_unespar-campomourao_aliceayakoiqueuti.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_ped_unespar-campomourao_aliceayakoiqueuti.pdf


Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gestão democrática da escola pública: Grêmio Estudantil como instância colegiada 
participativa? 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Instâncias Colegiadas, Grêmio Estudantil 
Resumo: Este material tem como objetivo executar ações junto aos estudantes do ensino 
fundamental e médio, com objetivo de fortalecer o Grêmio Estudantil, contribuindo para que seja 
atuante, tanto nas realizações das atividades como nas tomadas de decisões da escola. 
Considerou-se a formação do Grêmio Estudantil de um Colégio Estadual, localizado no município 
de Umuarama - PR, em que foram observadas as dificuldades de organização e a falta de 
iniciativa dos integrantes deste colegiado nas ações voltadas ao alunado da instituição. Partiu-se 
do método histórico de pesquisa, que se fundamenta na investigação do passado e suas 
interferências na sociedade atual. Como procedimentos metodológicos optou-se pela pesquisa 
bibliográfica e pela pesquisa-ação que, além da investigação por meio de fontes documentais, 
consiste em compreender as relações de um grupo social e prever ações com a intenção de 
resolução de um problema coletivo. Ações pretendidas: formação dos alunos, elaboração do 
plano de ação, participação nas atividades culturais, esportivas e artísticas. Isto nos fez 
questionar e encaminhar na busca de soluções que poderão tornar a Instância colegiada ativa e 
eficaz. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ALINE APARECIDA TRINDADE 
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CIDADANIA: UM DEBATE PARA JOVENS E ADOLESCENTES 
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO 
Palavras-chave: Cidadania, Cidadão, Educação, Escola pública, Debate, 
Resumo: A função social da escola pública vai além de questões curriculares, a escola é uma 
instituição cuja função se encontra na necessidade de preparar os indivíduos para o desempenho 
de papéis sociais, para uma conduta mais esclarecida, enfim para uma atitude cidadã. O presente 
artigo relata o trabalho que foi desenvolvido com o objetivo de ampliar através de estudos teóricos 
e práticos, um debate sobre a temática da cidadania. É resultado de uma pesquisa bibliográfica 
sobre o assunto e também do desenvolvimento de uma proposta de intervenção pedagógica 
realizada com estudantes do nono (9º) ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Vila 
Industrial - Laranjeiras do Sul. O trabalho foi desenvolvido através de estudo teórico, aula 
expositiva, debate, leituras e interpretação textual, questionamentos, dinâmicas, vídeos, charges, 
músicas, trabalho de campo e visita técnica a universidade. Este trabalho objetivou o 
aprofundamento teórico e reflexões acerca dos temas: Cidadania; Direitos e Deveres do cidadão; 
Direitos humanos e legislação. Ao final do trabalho foi possível concluir que os estudantes tiveram 
uma maior noção sobre o que é ser cidadão, sobre a questão dos direitos e deveres e dos direitos 
humanos, tiveram oportunidade de refletir sobre questões prática do convívio em sociedade, 
perceberam a importância de uma atitude cidadã para um futuro melhor, tanto no âmbito pessoal 
como público. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ALINE APARECIDA TRINDADE 
Orientador: NILSA DE OLIVEIRA PAWLAS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Cidadania: um debate para jovens e adolescentes 
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO 
Palavras-chave: Cidadania, cidadão, educação, escola pública, debate 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica pretende dar subsídios para que os alunos 
exerçam o seu papel de cidadão de forma mais crítica. A função social da escola pública vai além 
de questões curriculares, a escola é uma instituição cuja função se encontra na necessidade de 
preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, para uma conduta mais esclarecida, 
enfim para uma atitude mais cidadã. Para tanto objetiva-se ampliar através de estudos teóricos e 
práticos, um debate sobre a temática da cidadania, com estudantes do nono (9º) ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Vila Industrial. Esta produção será desenvolvida através de 
aprofundamento teórico, aula expositiva, debate, leituras e interpretação textual, 
questionamentos, dinâmicas, vídeos, charges, músicas, trabalho de campo e visita técnica a 
universidade, tendo como objetivo o aprofundamento teórico e reflexões acerca dos temas: 
Cidadania; Direitos e Deveres do cidadão; Direitos humanos e legislação. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: AMÉLIA ALONSO VAROTTO 
Orientador: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARCIA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Atuação do Pedagogo e do Coordenador Técnico na Educação Profissional 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Educação Profissional, Pedagogo, Coordenador Técnico, Formação Humana 
Integral, 
Resumo: O presente artigo, que tem como tema A Atuação do Pedagogo e do Coordenador 
Técnico na Educação Profissional, relata os resultados da pesquisa desenvolvida durante 
formação no PDE/SEED 2016/2017. Tem como objetivo analisar a importância do papel do 
pedagogo e do coordenador técnico na (re) organização do trabalho pedagógico; estabelecer 
novos paradigmas para o trabalho pedagógico desenvolvido pelo coordenador técnico e equipe 
pedagógica; discutir a importância da articulação do trabalho entre estes profissionais; valorizar a 
atuação como articuladores do processo junto aos professores e comunidade escolar e 
desenvolver estratégias de integração do trabalho pedagógico desenvolvido por eles. Inicia-se 
com Introdução que apresenta os pontos principais do trabalho e na sequência os capítulos 
resultantes da pesquisa bibliográfica e de campo: o Ensino Médio, a Educação Profissional e seus 
objetivos; Juventudes: Sujeitos do Ensino Médio e da Educação Profissional; Pressupostos e 
Fundamentos para uma Formação Integral na Educação Profissional e Técnica; o Coordenador 
Técnico e o Pedagogo no contexto da Educação Profissional visando à formação humana 
integral; Discussão dos dados da pesquisa de campo e Considerações Finais. Esta produção 
apresenta pressupostos teóricos que fundamentam o trabalho pedagógico realizado na Educação 
Profissional pautados na formação humana integral e os resultados alcançados ao longo da 
pesquisa junto aos pedagogos e coordenadores. Estes reforçam que as atribuições do pedagogo 
e do coordenador são essenciais para a efetivação de uma ação educativa que possibilite uma 
formação em todas as dimensões humana, preparando o estudante para o mundo do trabalho e 
suas contradições, e para superação das fragilidades presentes no contexto escolar. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: AMÉLIA ALONSO VAROTTO 
Orientador: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARCIA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CADERNO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO E 
DO COORDENADOR TÉCNICO 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação Profissional, Coordenação Técnica, Pedagogo 
Resumo: Esse material propõe uma reflexão sobre a atuação dos pedagogos e dos 
coordenadores técnicos e estabelecer novos paradigmas para o trabalho pedagógico 
desenvolvido por estes profissionais. Deste modo, através das leituras e atividades propostas, 
busca-se contextualizar o Ensino Médio e a Educação Profissional no cenário brasileiro, refletir 
sobre o sujeito atendido por esta etapa educacional, discutir a importância da articulação do 
trabalho entre o pedagogo e o coordenador técnico, valorizar a atuação de cada um destes 
profissionais articuladores do processo junto aos professores e comunidade escolar. Além dos 
objetivos citados, buscaremos desenvolver estratégias de integração do trabalho pedagógico 
entre os pedagogos e coordenadores técnicos, não perdendo de vista o objetivo principal desta 
modalidade, que a formação humana integrada a educação profissional. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: AMELIA CARVALHO DE ANDRADE 
Orientador: Adriana Aparecida Rodrigues - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A prática pedagógica docente no ensino médio e as políticas educacionais: embates e 
desafios 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Prática Pedagógica, Políticas Públicas Educacionais, Currículo, 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da pesquisa desenvolvida no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. As ações 
foram implementadas junto aos professores do Colégio Estadual José Guimarães - Ensino 
Fundamental e Médio, do município de Cianorte - Paraná. O objetivo do estudo é propiciar 
reflexões sobre a prática docente diante das políticas públicas educacionais, enfatizado as 
direcionadas ao ensino médio, que proporcionou uma reflexão sobre a prática pedagógica. O 
estudo se encontra fundamentado teoricamente no materialismo histórico dialético, tendo por 
pressuposto que a educação escolar esta relacionada às transformações nos contextos 
socioeconômicos e político ao longo dos anos. Os resultados do estudo mostraram que os 
professores estão inteirados dos conteúdos dos documentos que orientam o ensino médio. Mas 
os mesmos percebem a necessidade de a educação ser exercida enquanto política de estado e 
não de governo, a pluralidade nas concepções educacionais, as diversidades no interior da 
escola, as práticas pedagógicas idealizadas e as possíveis, entre outros. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: AMÉLIA CARVALHO DE ANDRADE 
Orientador: Adriana Aparecida Rodrigues - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A prática pedagógica docente no ensino médio e as políticas educacionais: embates e 
desafios 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Prática Pedagógica, Políticas Públicas Educacionais, Currículo, 
Resumo: Este Caderno Pedagógico se compõe de conteúdo teórico e atividade prática, cuja 
fundamentação teórica está embasada no materialismo histórico dialético, tendo por pressuposto 
que a educação escolar encontra-se relacionada às transformações nos contextos 
socioeconômicos e político ao longo dos anos. Pretende-se neste estudo analisar a prática 
docente diante das políticas públicas educacionais, proporcionando uma reflexão sobre a prática 
pedagógica. Tem por objetivo, refletir sobre a ação docente no ensino médio diante das políticas 
públicas educacionais no intuito de entender a prática pedagógica docente numa ação reflexiva e 
crítica de forma a compreender os embates e os desafios presentes na prática pedagógica 
docente. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANA RAQUEL MACHADO 
Orientador: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Metodologia adequada ao CEEBJA: uma possibilidade de permanência 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Plano de Trabalho Docente, Evasão Escolar, 
Metodologia, 
Resumo: O artigo contém resultados do Projeto de Intervenção realizado com os pedagogos e 
professores do CEEBJA - Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, de 
Laranjeiras do Sul / Paraná, com a finalidade de propor estudos e reflexões teóricas sobre a 
relação entre metodologia e evasão escolar. Teve como objetivo principal levantar as 
metodologias utilizadas em sala de aula, com a finalidade de verificar o impacto no interesse dos 
educandos da EJA, ao ponto de mantê-los até o final do curso, a partir de um encaminhamento 
específico para esse público, através do Plano de Trabalho Docente. Buscou-se solucionar a 
seguinte problemática: A metodologia na EJA pode ser decisiva para a permanência do Jovem ou 
Adulto? . Após estudo que se deu de forma qualitativa dos dados, chegou-se à conclusão de que 
a metodologia é parte fundamental do processo; que o impacto de outros fatores externos à 
instituição tem influenciado na decisão. Reconheceu-se que a metodologia adequada à EJA 
colabora de forma significativa para permanência dos estudantes na modalidade. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Metodologia aplicada à Educação de Jovens e Adultos no CEEBJA de Laranjeiras do Sul: 
garantia de permanência ou fator de evasão 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Metodologia, Evasão Escolar, 
Resumo: O presente Caderno Pedagógico tem como finalidade propor um Projeto de 
Intervenção, a ser realizado com os pedagogos e professores do Centro Estadual de Educação 
Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA de Laranjeiras do Sul / Paraná. Tendo como objetivo 
principal levantar as metodologias utilizadas, verificando o seu impacto no interesse/desinteresse 
dos educandos da EJA, ao ponto de mantê-los até o final do curso ou de desistirem dele, 
traçando encaminhamento específico para esse público, a partir do Plano de Trabalho Docente. 
Considerando a seguinte problemática: Como os professores em seus Planos de Trabalhos 
Docentes planejam os conteúdos propostos pelas Diretrizes Curriculares Estaduais e se esses 
encaminhamentos metodológicos atendem às necessidades dos educandos? A metodologia na 
EJA pode ser decisiva para a permanência do Jovem ou Adulto? Utilizamos os aportes teóricos 
da Pedagogia histórico crítica, para entender à realidade da EJA, propondo a organização 
pedagógica sistematizada por Libâneo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANDRÉA CRISTINA PEREIRA 
Orientador: Paulino José Orso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gravidez na Adolescência 
Tema: Gravidez na Adolescência. 
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência, Educação 
Resumo: A escola enquanto formadora de conhecimento e opinião desempenha um papel 
importante na construção da educação para a sexualidade, a partir de aspectos biológicos, sociais 
e culturais. O presente trabalho tem como objetivo criar espaços na escola, com os alunos, para 
estudo, discussão, análise e reflexão sobre os conhecimentos e a vivência da sexualidade dos 
adolescentes, enfocando a gravidez não planejada, utilizando-se de metodologias variadas em 
forma de oficinas e estratégias variadas sobre o tema. O estudo terá a participação dos alunos do 
oitavo ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual José Bonifácio (PR). Deste modo, serão 
oportunizados momentos em que os adolescentes/jovens poderão expressar suas dúvidas, 
angústias, inseguranças e esclarecimentos acerca do tema. Como metodologia serão 
desenvolvidas oito oficinas em que se construa uma ação pedagógica para que se efetive a 
educação sexual no âmbito escolar buscando promover a orientação de uma gravidez indesejada 
e suas consequências. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANDRÉA CRISTINA PEREIRA 
Orientador: Paulino José Orso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Gravidez na Adolescência: Orientando para a prevenção 
Tema: Gravidez na Adolescência. 
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência, Educação 
Resumo: A escola enquanto formadora de conhecimento e opinião desempenha um papel 
importante na construção da educação para a sexualidade, a partir de aspectos biológicos, sociais 
e culturais. O presente trabalho tem como objetivo criar espaços na escola, com os alunos, para 
estudo, discussão, análise e reflexão sobre os conhecimentos e a vivência da sexualidade dos 
adolescentes, enfocando a gravidez não planejada, utilizando-se de metodologias variadas em 
forma de oficinas e estratégias variadas sobre o tema. O estudo terá a participação dos alunos do 
oitavo ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual José Bonifácio (PR). Deste modo, serão 
oportunizados momentos em que os adolescentes/jovens poderão expressar suas dúvidas, 
angústias, inseguranças e esclarecimentos acerca do tema. Como metodologia serão 
desenvolvidas oito oficinas em que se construa uma ação pedagógica para que se efetive a 
educação sexual no âmbito escolar buscando promover a orientação de uma gravidez indesejada 
e suas consequências. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANDRÉIA APARECIDA PRADO 
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Grêmio Estudantil: Uma Proposta de Participação Política e Democrática na Escola 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola. 
Palavras-chave: Participação, Gestão democrática, estudante, Grêmio Estudantil, 
Resumo: O Grêmio Estudantil é uma instância colegiada de representação dos estudantes, que 
fortalece o processo pedagógico, por meio da organização política dos alunos no espaço escolar, 
contribuindo para a concretização da gestão democrática e proporcionando aos estudantes o 
desenvolvimento de suas potencialidades intelectuais, sociais e culturais. O presente artigo tem 
como propósito apresentar uma análise sobre a participação dos jovens estudantes no Grêmio 
Estudantil como uma das instâncias colegiadas. A proposta surgiu da vivência escolar que 
apontou para a necessidade de estudar a participação dos estudantes no Grêmio Estudantil, 
refletindo em que medida a participação destes nesse espaço pode influenciar na relação 
estabelecida entre o aluno e a escola, e como esta pode e deve criar mecanismos de participação 
dos estudantes, em seu interior, contribuindo para a formação integral do mesmo e a efetivação 
de uma gestão democrática. Foi utilizada a pesquisa-ação como instrumento pedagógico e 
científico, no intuito de uma pesquisa intencionada à transformação participativa democrática no 
interior da escola e fora de seus muros. Concluímos que o trabalho desenvolvido possibilitou a 
participação dos jovens estudantes na gestão da escola por meio da instancia colegiada do 
Grêmio Estudantil e que essa participação tem fragilidades que são superadas com o processo de 
formação desses estudantes e colaboração de todos os profissionais da educação por meio de 
mecanismos de participação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANDRÉIA APARECIDA PRADO 
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Grêmio Estudantil: Uma Proposta de Participação Política e Democrática na Escola 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola. 
Palavras-chave: Gestão Democrática, Participação, Grêmio Estudantil, Formação Política 
Resumo: O Grêmio Estudantil é uma instância colegiada de representação dos estudantes, que 
fortalece o processo pedagógico e na gestão democrática, tal instância necessita ser planejado, 
refletido e analisado para que suas ações sejam consistentes e possam realmente efetivar-se na 
escola. Diante de tal necessidade indagamos: Como orientar alunos para que possam contribuir 
para gestão democrática da escola? Como garantir sua real participação, por meio do Grêmio 
Estudantil, nos espaços coletivos numa perspectiva democrática? O estudo tem por objetivo 
oportunizar a representatividade dos alunos por meio do Grêmio Estudantil na gestão democrática 
da escola pública, promover mecanismos de participação; construir espaços de formação política 
e orientar a elaboração do Plano de ação do Grêmio Estudantil. Para tanto, utilizaremos a 
pesquisa-ação como instrumento pedagógico e cientifico. Buscaremos interagir com os alunos 
para a produção de novos conhecimentos no âmbito político, social e cultural. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANDRÉIA CRISTINA DA CUNHA 
Orientador: Flávia Wegrzyn Martinez - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: TRANSIÇÃO DO 5º PARA O 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: a relação entre 
professores e os alunos 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Função Social da Escola, Transição do 5º para o 6º Ano, Professor Mediador 
Resumo: A partir de uma abordagem qualitativa, este artigo tem por objetivo geral discutir sobre a 
transição dos alunos do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Coronel 
Joaquim Pedro de Oliveira e como objetivo específico, compreender a relação entre professores e 
os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. São sujeitos desta pesquisa, oito (oito) professores 
do 6º (sexto) ano A e 30 (trinta) alunos do 6º (sexto) ano A. Como instrumento metodológico 
utilizou-se a observação participante e a entrevista semiestruturada. Para a análise dos dados 
optou-se por compreender os pontos de encontro, as similaridades que emergiram da observação 
e das entrevistas (FONSECA, 1991). A pesquisa aponta que os alunos encontram muitas 
dificuldades neste período de transição, o que, por sua vez, pode comprometer a aprendizagem e 
que os professores atuantes nesses grupos necessitam de postura profissional apoiada em uma 
formação diferenciada, pois esta transição ainda pode ser caracterizada por suas rupturas e 
descontinuidades no trabalho pedagógico. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANDRÉIA CRISTINA DA CUNHA 
Orientador: Flávia Wegrzyn Martinez - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Escola Municipal x Escola Estadual: duas fases do ensino fundam 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Ensino Fundamental, Transição do 5º para o 6º Ano, Aprendizagem 
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Resumo: Mediante fundamentação teórica, o desenvolvimento desta Produção será através da 
participação completa, pois as observações serão realizadas junto ao desenvolvimento das 
atividades, onde procuraremos identificar as dificuldades apresentadas pelos alunos em transição 
do 5º para o 6º ano, analisando se a transição dos alunos do 5º para o 6º ano do ensino 
fundamental influencia no processo de aprendizagem e assim, intervir nas dificuldades 
apresentadas pelos alunos em transição do 5º para o 6º ano com vistas a uma aprendizagem 
satisfatória. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANDRÉIA MARTA FERREIRA NAGI 
Orientador: Ana Lucia Ferreira da Silva - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ultrapassando os entraves da gestão: Família na escola ou para a escola? 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Relação Família- Escola, Gestão Democrática, Participação, 
Resumo: A família se encontra cada vez mais distanciada da escola, gerando enfraquecimento 
de relações, desconhecimento das questões escolares e, por conseguinte, descomprometimento 
educacional e a escola por sua vez também enfrenta dificuldades em promover a participação da 
família em suas instâncias. Assim, diante desse quadro de desencontros, o presente artigo 
manteve a preocupação em investigar elementos que contribuem para contextualizar a temática 
família, visando compreender o processo de participação desta na escola por meio da gestão 
democrática. O objetivo em questão foi promover a participação consciente da família na escola 
por meio de debates e estudos direcionados com temas entrelaçados voltados para a família, a 
escola e a democratização da gestão visando analisar a trajetória histórica da família, 
estabelecendo uma ponte com a família contemporânea, explicitando quais entraves de gestão 
dificultam a participação efetiva da família. Procurou-se por meio dos estudos, referenciais 
teóricos que conduzissem a produção do conhecimento e reflexão dos pais e pedagogos. Conclui-
se o estudo discutindo a necessidade de traçar metas para ressignificar o papel da família e da 
escola, buscando uma real aproximação e participação consciente da família no espaço escolar, 
com vistas à melhoria da qualidade da educação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANDRÉIA MARTA FERREIRA NAGI 
Orientador: Ana Lucia Ferreira da Silva - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ultrapassando os entraves da gestão: Família na escola ou para a escola? 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão 
Palavras-chave: Família, Formação, Participação, 
Resumo: A presente Unidade Didática será implementada em 2017 com pais e responsáveis 
pelos alunos do 6º ano do ensino fundamental e pedagogos, através de grupos de estudo com 
encontros semanais, representando um espaço de formação aos envolvidos, com o objetivo de 
aproximar a família da escola de forma consciente e organizar o trabalho pedagógico escolar. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANDRÉIA MORANDO TUPAN 
Orientador: Cristiane Silva Melo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As novas tecnologias na formação continuada de professores de Língua Portuguesa do 
ensino fundamental 
Tema: PEDAGOGIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
Palavras-chave: Tecnologias da Educação, Formação Continuada de Professores, Língua 
Portuguesa 
Resumo: Este artigo discute a importância da formação continuada de professores para o uso 
das novas tecnologias em sala de aula. Apresenta resultados do estudo desenvolvido por meio do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Paraná, em que foi possível desenvolver 
uma prática de implementação pedagógica em uma escola da rede pública de ensino, tendo como 
participantes professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, na compreensão das 
possibilidades da utilização das tecnologias no cotidiano escolar. A pesquisa pautou-se na 
abordagem qualitativa da Pesquisa-ação. A intervenção Pedagógica na Escola abordou grupos de 
estudos acerca das tecnologias como recursos pedagógicos e do trabalho do professor. Os 
professores puderam discutir as possibilidades de uso, pelo professor, das tecnologias e 
softwares educativos como recursos pedagógicos; conhecer softwares educativos úteis para o 
ensino; identificar as causas que facilitam e/ou dificulta o uso das novas tecnologias pelo 
professor e discutir alternativas para dificuldades identificadas no uso de computadores em sala 
de aula. As tecnologias são instrumentos eficientes de pesquisa e interação, que propiciam a 
elaboração de aulas dinâmicas e dialógicas. É possível o professor propor atividades de ensino e 
aprendizagem no contexto escolar, utilizando as tecnologias atuais para promover a elaboração 
de conhecimentos científicos. No desenvolvimento da pesquisa os participantes relataram ter fácil 
acesso a computadores e à internet em casa ou na escola, mas afirmaram ter dificuldade em 
utilizar esses recursos em sala de aula, afirmando a necessidade de uma formação contínua para 
o uso das tecnologias como recursos didáticos, de maneira a acompanhar as inovações 
tecnológicas presentes na sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANDRÉIA MORANDO TUPAN 
Orientador: Cristiane Silva Melo - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As novas tecnologias na formação continuada de professores de Língua Portuguesa do 
ensino fundamental 
Tema: PEDAGOGIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
Palavras-chave: Tecnologias da Educação, Formação Continuada de Professores, Novas 
Tecnologias e Língua Portuguesa, 
Resumo: Este Caderno Pedagógico objetiva discutir as possibilidades do uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) na educação com destaque para a contribuição desses recursos 
no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula e da importância da formação continuada 
dos professores para a utilização das tecnologias na atividade docente. Este Caderno apresenta 
oito unidades, correspondentes aos encontros teórico-práticos de discussão sobre o tema com 
professores do Colégio Monteiro Lobato de Umuarama, expõe metodologia diversificada com 
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base em fala expositiva, debates, slides, dinâmicas, discussões e oficinas. A teoria e a prática 
estão relacionadas constantemente, os encontros possibilitarão aos participantes ampliar o 
conhecimento sobre os recursos tecnológicos para a dinâmica e eficácia do processo ensino-
aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANE CRISTINA CASTELLAIN KAMADA 
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ação Pedagógica: um Desafio Possível 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Ação pedagógica, equipe pedagógica, trabalho pedagógico, 
Resumo: O presente artigo contém resultado de uma pesquisa junto ao Programa 
Desenvolvimento Educacional 2016-2017 junto ao Colégio Estadual Juscelino K. de Oliveira em 
São José dos Pinhais cujo tema abordado é: A Ação Pedagógica: Um Desafio Possível. Teve 
como problema de pesquisa as ações realizadas pela equipe pedagógica na organização do 
tempo e espaço escolar. Observando e refletindo se a ação pedagógica estava sendo 
desenvolvida de forma intencional, participativa e objetiva na busca da qualidade e da 
transformação da realidade existente em nossas escolas, identificando e definindo possíveis 
ações para delimitar as dificuldades encontradas e promover as reflexões e discussões na busca 
de modificações da prática tornando a ação pedagógica um desafio possível, tendo como ação o 
desenvolvimento de um plano de ação a ser estruturado a fim de organizar o tempo e espaço 
escolar de maneira intencional e objetiva. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANE CRISTINA CASTELLAIN KAMADA 
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ação Pedagógica: um Desafio Possível 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Ação pedagógica, equipe pedagógica, trabalho pedagógico, 
Resumo: A proposta deste trabalho de intervenção junto ao Colégio Estadual Juscelino K. de 
Oliveira em São José dos Pinhais com o tema ligado a Ação Pedagógica desenvolvida pela 
equipe pedagógica e equipe diretiva do colégio a fim de enfrentar os desafios da ação pedagógica 
no cotidiano escolar. O objetivo desta proposta é contribuir para que a ação pedagógica aconteça 
de forma intencional e participativa, identificando e definindo possíveis ações para delimitar as 
dificuldades encontradas. Esse caderno é composto de três módulos com duas atividades em 
cada módulo, apresenta objetivos, reflexão, registros e discussões e algumas sugestões que 
podem ser utilizadas, bem como textos que trazem fundamentação a todas as discussões em 
cada atividade apresentada, levando a participação efetiva de todos os envolvidos e contribuindo 
para alcançar o objetivo principal desta produção, tornar possível a ação pedagógica no cotidiano 
escolar. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ÂNGELA CARLA GOBOR 
Orientador: Míriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS NA ORIENTAÇÃO DE PROFESSORES NO 
PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Formação continuada, Documentação Escolar e Articulação teórico-prática, 
Resumo: O estudo das dificuldades epistemológicas encontradas na orientação de professores 
no que diz respeito ao preenchimento de documentos que registram o trabalho didático como, por 
exemplo: Plano de Trabalho Docente (PTD), Livro Registro de Classe (LRC), e Fichas Individuais 
de alunos (FI), visa aprimorar a práxis educativa. Articulando os desafios políticos, econômicos e 
culturais. A falta de clareza no preenchimento destes documentos acarreta inúmeros conflitos e 
análises errôneas sobre o trabalho realizado por estes profissionais. A melhoria destes registros 
revelará de maneira mais clara e objetiva o trabalho docente realizado cotidianamente nas 
escolas. O principal objetivo deste trabalho é fundamentar o trabalho do professor pedagogo 
através de argumentações teóricas e materiais de apoio na orientação de professores no trabalho 
de registro dos documentos que expressam o fazer didático. Esta documentação é necessária 
enquanto material de apoio do trabalho desenvolvido nas instituições de ensino e, muitas vezes 
serve de defesa e amparo legal em processos de revisão de resultado finais, os quais, cada dia 
mais professores são submetidos. Os participantes deste estudo foram professores e pedagogos 
de escolas estaduais, os quais participaram de dois cursos um presencial e outro online. A 
conclusão que se chega é que a carência didática pedagógica se dá devido à precariedade da 
formação inicial e também da continuada. As duas devem ser melhor organizadas no que diz 
respeito ao trabalho de registro de documentos pertencentes ao cotidiano escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ÂNGELA CARLA GOBOR 
Orientador: Míriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: OS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS NA ORIENTAÇÃO DE PROFESSORES NO 
PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: orientação, registros didáticos, professores, 
Resumo: Estudo das dificuldades epistemológicas encontradas na orientação de professores no 
que diz respeito ao preenchimento de documentos que registram o trabalho didático como, por 
exemplo: Plano de Trabalho Docente (PTD), Livro Registro de Classe (LRC), e Fichas Individuais 
de alunos (FI). 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ÂNGELA HARMATIUK 
Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Reflexão e tomada de consciência - um caminho para o fortalecimento de ações frente ao 
preconceito e a discriminação racial na escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Equipe Multidisciplinar, Discriminação, Preconceito Racial, Lei 10,639/03, Ações 
Pedagógicas 
Resumo: A Lei nº 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade da inclusão no currículo do Ensino 
Básico do Estudo da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana, a qual pretende preencher 
uma lacuna na formação dos estudantes, fazendo uso de ações afirmativas de valorização e 
compensação, gerando um equilíbrio e igualdade no acesso as informações e nas ações frente 
aos sujeitos afrodescendentes. Tendo, como objetivo principal, a contribuição para o combate 
relativo ao enfrentamento do preconceito e a reprodução de valores racistas e discriminatórios, 
oportunizando a construção de um olhar diferente acerca do mundo e das até então, alternativas 
eurocêntricas apresentadas e que dominam a nossa formação. Este estudo pautou-se em 
desenvolver junto a Equipe Multidisciplinar, um grupo de incentivo e valorização de práticas 
pedagógicas diferenciadas, voltadas a valorização da cultura afro com a aplicação da Lei, tendo 
um ambiente escolar diversificado que venha a valorizar as diferenças culturais do ser humano e 
enfatizar o respeito das diversidades presentes na escola. Bem como, incorporar à rotina escolar 
ações que potencializem esta valorização da cultura Afro e do combate ao preconceito, racismo e 
discriminação a partir de ações desenvolvidas levando o coletivo a uma tomada de consciência 
acerca da igualdade dos sujeitos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ÂNGELA HARMATIUK 
Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: POTENCIALIZANDO AS AÇÕES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA A 
VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA E O ENFRENTAMENTO AO 
PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO NA ESCOLA 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Lei nº 10639, Equipe Multidisciplinar, preconceito, discriminação, ações 
pedagógicas 
Resumo: Esta Unidade Didática pretende desenvolver na Equipe Multidisciplinar um grupo de 
incentivo e valorização de práticas pedagógicas diferenciadas, voltadas à valorização da cultura 
afro com a aplicação da Lei nº 10.639/03, tornando o ambiente escolar um potencializador do 
respeito à diversidade e que intensifique o respeito aos sujeitos pertencentes à escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ÂNGELA MARIA SLONGO 
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EFETIVAÇÃO DA DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL NO CONTEXTO DA SALA DE 
AULA 
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Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e currículo. 
Palavras-chave: auto definição, plano de trabalho docente, diversidade 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do projeto desenvolvido durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE - 2017, do Estado do Paraná. O objetivo do projeto em 
questão foi desencadear ações que promovam a abordagem positiva da diversidade étnico-racial, 
nos planos de trabalho docente, como também a superação da insegurança que os professores 
demonstram em realizar a transposição didática da multiculturalidade, no cotidiano escolar, 
especialmente os das disciplinas consideradas exatas e os de Língua Inglesa. O projeto foi 
desenvolvido com os professores do Colégio Estadual João Manoel Mondrone, em 
Medianeira/PR, no primeiro semestre de 2017. Os resultados apontam que ao receber sugestões 
de aulas planejadas com conteúdos que contemplam a História, a Cultura afro-brasileira e 
africana, indicadas pelo pedagogo, na hora-atividade, os professores das áreas citadas deixam de 
ser omissos na temática étnico-racial. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ÂNGELA MARIA SLONGO 
Orientador: Janete Ritter - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A EFETIVAÇÃO DA DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL NO CONTEXTO DA SALA DE 
AULA 
Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e currículo 
Palavras-chave: Identidade, auto definição, cultura, diversidade 
Resumo: As práticas preconceituosas e discriminatórias no ambiente escolar influenciam no 
desempenho escolar dos alunos. O Movimento Negro conquistou através das Leis 10639/03 e 
11645/08 a aplicação e abordagem da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena em sala de 
aula, contribuindo para o aprofundamento da temática da diversidade nas escolas. O objetivo 
deste projeto é desenvolver ações que promovam a abordagem positiva da diversidade étnica 
racial nos planos de trabalha docente. Pondera-se que muitos fatores contribuem para a não 
inclusão destes conteúdos, apesar da obrigatoriedade da lei, dentre eles a concepção de mundo 
dos professores e a falta de clareza em como fazer a transposição didática e a intersecção do 
conteúdo da disciplina com o conteúdo relacionado à História e à cultura Afro-Brasileira. Como 
metodologia realizar-se-á onze encontros, durante a hora atividade concentrada para estudo de 
artigos acadêmicos, poesias, músicas e vídeos. Buscar-se-á nos artigos acadêmicos 
selecionados para estudo, identificar como a identidade e a diferença são produzidas e as 
consequências da invisibilidade da cultura negra no processo de ensino-aprendizagem, 
qualificando os professores envolvidos no projeto na construção de planos de trabalho docente 
(PTDs) e de aulas que contemplem os conhecimentos dos povos africanos. Com poesias, 
músicas e vídeos pretende-se elaborar aulas onde os conteúdos da disciplina dos professores 
envolvidos se conectem com a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, bem como com as 
atividades de ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ÂNGELA RENATA DE SOUSA CORDEIRO 
Orientador: SÔNIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
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Título: LIMITES E POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO ESPAÇO NA 
FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DO CEEBJA 
Tema: PEDAGOGIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
Palavras-chave: Educação a Distância, Formação Docente, TICs, CEEBJA 
Resumo: A pesquisa aborda a problematização da Educação a Distância como instrumento para 
a formação inicial e continuada de professores do Centro de Educação de Jovens e Adultos. O 
estudo foi realizado com os professores do CEEBJA Campo Comprido da cidade de Curitiba, 
Paraná, Brasil, tendo como objetivo identificar os limites e possibilidades da educação à distância 
como espaço de formação do professor. A pesquisa tratou da utilização das tecnologias da 
Informação e Comunicação, aliadas à formação dos professores, e as reflexões sobre o trabalho 
pedagógico na escola, com base nas mediações técnicas e no desenvolvimento do processo 
formativo dos profissionais da educação. A fundamentação teórica teve como base as leituras de 
livros, artigos nas mídias eletrônicas e revistas, onde se buscou fundamentar o tema a ser 
pesquisado sobre a perspectiva da contextualização do cenário da escola de jovens e adultos. A 
metodologia de investigação caracterizou-se como Pesquisa-ação, sendo relevante no cotidiano 
escolar, possibilitando avaliar os desafios dessa modalidade no campo educacional com jovens e 
adultos trabalhadores. Pode-se ao longo do trabalho e, principalmente, no final da intervenção 
quando a equipe, afirmou que as atividades reflexivas e, principalmente as práticas, 
oportunizaram a percepção da facilidade na utilização das diferentes ferramentas tecnológicas, e 
que podem perpassar os seus próprios limites, sejam eles por falta de conhecimento ou por 
dificuldades sociais e pessoais. Também se constatou, no decorrer das atividades as quais 
revelaram o quanto consideraram motivador e interessantes os recursos abordados nos 
encontros. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ÂNGELA RENATA DE SOUSA CORDEIRO 
Orientador: SÔNIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: LIMITES E POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO ESPAÇO NA 
FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DO CEEBJA 
Tema: PEDAGOGIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
Palavras-chave: Educação a Distância, Formação Docente, TICs, CEEBJA 
Resumo: A presente pesquisa visa abordar a problematização da Educação a Distância como 
instrumento para a formação inicial e continuada de professores do CEEBJA. O estudo será 
realizado com os professores do CEEBJA Campo Comprido em Curitiba. Tem como objetivo 
identificar os limites e possibilidades da educação à distância como espaço de formação do 
professor do CEEBJA. O estudo trata da utilização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs), aliada à formação dos professores, e as reflexões sobre o trabalho 
pedagógico na escola, com base nas mediações técnicas e no desenvolvimento do processo 
formativo dos profissionais da educação. A fundamentação teórica teve como base as leituras de 
livros, artigos nas mídias eletrônicas e revistas, onde se buscou fundamentar o tema a ser 
pesquisado sobre a perspectiva da contextualização do cenário do CEEBJA. Constitui-se suporte 
teórico os referencias de Freire (1998), Gadotti (2000), Haddad (2000), Haracemiv (2009), Moran 
(2000), Nóvoa (1995), Saviani (2007), Tardif (2012), entre outros. A metodologia de investigação 
está caracterizada como Pesquisa-ação. Torna-se relevante à pesquisa na EJA na modalidade de 
Educação a Distância como instrumento para a formação continuada de professores e 
instrumentos de prática docente, no cotidiano escolar, para que se possa avaliar os desafios 
dessa modalidade no campo educacional com jovens e adultos trabalhadores. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANTÔNIA GALVÃO DA CUNHA 
Orientador: Marta Lúcia Croce - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E A ADAPTAÇÃO DOS ALUNOS NO 6º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Pedagogia 
Palavras-chave: Adequação idade-série, Etapas de escolaridade, 6º ano, ensino e 
aprendizagem, 
Resumo: Este artigo tem como proposito apresentar os resultados da implementação do Projeto 
de Intervenção, como parte das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - 
realizadas no ano de 2017 em um colégio público do Estado do Paraná, assim como a 
colaboração, a partir da participação das cursistas, do Grupo de Trabalho em Rede - GTR. O 
estudo buscou elencar subsídios e estratégias que venham a minimizar o desafio da adaptação 
do educandos no 6º Ano do Ensino Fundamental. Para tanto, buscou-se parcerias entre os 
participantes dessa modalidade de ensino: Professores, gestores e equipe pedagógica, elencando 
estratégias didático-pedagógico a serem aplicadas para que se minimizem os problemas que 
possam advir deste novo ciclo de ensino. Procuramos refletir junto ao corpo docente, equipe 
pedagógica e gestores acerca da adaptação escolar dos educandos do 6º ano, levantar 
estratégias que contribuam para minimizar a adaptação dos estudantes, e por fim, compreender 
sobra a importância dos encaminhamentos pedagógicos aplicados às atividades do 6º Ano no 
processo ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ANTÔNIA GALVÃO DA CUNHA 
Orientador: Marta Lúcia Croce - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E A ADAPTAÇÃO DOS ALUNOS NO 6º ANO 
Tema: Pedagogia 
Palavras-chave: Adequação idade série, Adaptação 6° Ano, Ensino fundamental séries finais, 
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola abordará o período de adaptação dos 
alunos no 6º ano, tendo como premissa a preocupação com os altos índices de reprova nesta 
série em comparação com as demais séries do ensino fundamental, além do alarmante clima de 
indisciplina que afeta o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Tem se como 
objetivo refletir acerca da adaptação dos educandos no 6º ano do Ensino Fundamenta. Essa 
reflexão surgiu da observação e experiência profissional como pedagoga ao longo dos vinte e 
dois anos de atuação em escolas públicas. O tema abordado vem permeando os olhares dos 
educadores, por ser considerado como uma nova etapa do ensino, assim como um momento de 
ruptura para os estudantes, que encontram no novo ciclo novos desafios. O projeto será 
desenvolvido no Colégio Estadual do Jardim Independência - Município de Sarandi - tendo como 
objeto de estudos os alunos matriculados no 6º Ano do Ensino Fundamental, buscando envolver 
todos os protagonistas desse processo: Professores, Pedagogos e Direção. Num envolvimento 
em conjunto identificar, junto aos envolvidos, que estratégias de ações são realizadas para 
acolher esses educandos nessa nova etapa escolar. Buscamos em documentos oficiais do MEC 
(LDB, Resoluções, Portarias, Diretrizes) respaldos legais que amparam a Educação Básica 
especifica para essa etapa escolar, bem como referenciais teóricos com subsídios para podermos 
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refletir acerca do processo ensino-aprendizagem. Assim, buscamos neste projeto intervenções 
possíveis para minimizar os desafios a essa problemática. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ARACY MOREIRA RAMOS 
Orientador: MARY SYLVIA MIGUEL FALCÃO - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AVALIAÇÕES EXTERNAS: ESPAÇO DE DIÁLOGO E DE NOVAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Avaliação, Avaliações Externas 
Resumo: O presente Artigo com o tema Avaliações externa: Espaço de Diálogo e de Novas 
Práticas Pedagógicas tem como proposta analisar questões relacionadas às avaliações de 
aprendizagem, com foco especialmente nas avaliações externas. Quais as diferenças e 
semelhanças entre as avaliações de aprendizagem realizadas nas escolas e as avaliações 
externas. Considerando que, embora os professores tenham conhecimento desses conteúdos, 
ainda existe uma lacuna importante na articulação dos mesmos com as práticas de sala de aula. 
Buscou-se então, proporcionar aos professores oportunidade de aprofundar o conhecimento 
acerca das avaliações externas, inclusive observando o que está posto por autores que já 
examinaram aspectos relacionados ao tema. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ARACY MOREIRA RAMOS 
Orientador: MARY SYLVIA MIGUEL FALCÃO - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AVALIAÇÕES EXTERNAS; ESPAÇO DE DIÁLOGO E DE NOVAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Escola, avaliações, avaliações externas 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica tem como objetivo, auxiliar o trabalho de 
implementação do projeto de Intervenção Pedagógica no Colégio Estadual Gabriel de Lara, em 
Matinhos/Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CAMILA APARECIDA PRADE CONTE 
Orientador: Jamile Cristina Ajub Bridi - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
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Título: A hora-atividade como espaço de formação docente 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Docente, Pedagogo, Educação Básica 
Resumo: Considerando a importância do desenvolvimento docente e da necessidade de troca de 
experiências com outros professores, desenvolvemos uma pesquisa, para analisar os impactos de 
um projeto desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná 
sobre o desenvolvimento da hora-atividade de estudo, mediada pelo pedagogo no trabalho 
pedagógico do professor em sala aula. Com isso, o objetivo foi avaliar os resultados da aplicação, 
viabilidade nas escolas e a aderência do projeto pelos envolvidos. Para tanto, realizou-se uma 
pesquisa de cunho qualitativo a partir da observação participante nos momentos de hora-atividade 
desenvolvida no Colégio Estadual Sagrada Família, com 40 professores, e da análise da 
participação no Grupo de Trabalho em Rede (GTR), desenvolvido com 17 pedagogos de escolas 
estaduais do Paraná. Os resultados evidenciaram que a hora-atividade representa um importante 
espaço de formação em exercício do professor, proporcionando significativa mudança no 
processo ensino-aprendizagem, fazendo com que os docentes se utilizem de metodologias 
diferenciadas para atingir a diversidade dos alunos. Esse momento abriu espaço para troca de 
experiências e vem contribuindo na superação do estigma do pedagogo como fiscalizador, o qual 
tem o professor como aliado. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CAMILA APARECIDA PRADE CONTE 
Orientador: Jamile Cristina Aju Bridi - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A hora de estudo e a hora-atividade do professor na escola: espaço de compartilhamento, 
conhecimento e desenvolvimento docente 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Docente, Pedagogo, Educação Básica 
Resumo: Considerando a importância do desenvolvimento docente e da necessidade de troca de 
experiências com outros professores, desenvolvemos o referencial teórico para uma pesquisa 
sobre os resultados que a hora-atividade de estudo, mediada pelo pedagogo, proporciona no 
trabalho do professor, considerando que esta pode representar um importante instrumento de 
emancipação de seu trabalho e também do trabalho do pedagogo, por meio da leitura, estudo e 
discussões coletivas diante dos problemas encontrados no processo pedagógico do Colégio 
Estadual Sagrada Família. Com isso, o trabalho terá como objetivo responder o seguinte 
problema quais os caminhos para que a hora-atividade na escola seja um espaço de formação 
docente? Para responder tal problema realizar-se-ão seis encontros abordando a temática 
autorregulação da aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CÉLIA MARIA DE SIQUEIRA RODRIGUES DA SILVA 
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma proposta de participação da família na escola: o lúdico como elemento de integração 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
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Palavras-chave: Gestão, participação, família, lúdico, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar uma experiência de trabalho desenvolvida com 
educadores, alunos e familiares de uma escola pública do município de Ibiporã/PR. O trabalho 
realizou-se a partir das seguintes indagações: Quais os fatores que impedem a participação da 
família na escola? Como oportunizar as informações necessárias e quais as estratégias mais 
adequadas para efetivar a participação da família na vida escolar dos alunos? Neste contexto, 
realizaram-se estudos sobre conceitos, transformações históricas da família e a importância de 
participarem do processo educativo, bem como, atividades envolvendo situações lúdicas, com o 
objetivo de propiciar momentos de integração com os familiares e oportunizar sua participação na 
gestão escolar. Concluímos destacando que o lúdico pode ser utilizado como estratégia de 
integração, sendo que, a apresentação direta de atividades desenvolvidas pelos alunos motiva 
mais a participação dos familiares e promove a aproximação e o fortalecimento de vínculos entre 
educadores, alunos e familiares. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CÉLIA MARIA DE SIQUEIRA RODRIGUES DA SILVA 
Orientador: Marleide Rodrigues da Silva Perrud e - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma proposta de participação da família na escola: o lúdico como elemento de integração 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola. 
Palavras-chave: Gestão escolar, participação da família, atividades lúdicas, 
Resumo: A família desempenha papel fundamental no processo de desenvolvimento humano, 
socialização e aprendizagem. No entanto, os educadores se deparam com questionamentos 
sobre fatores que impedem a participação efetiva da família na vida escolar dos alunos e 
estratégias que possibilitem seu envolvimento na gestão democrática. Neste sentido, esta 
Produção Didático-Pedagógica apresenta estudos sobre conceitos, transformações históricas da 
família e a importância de participarem do processo educativo. Propõe-se, por meio da realização 
de atividades lúdicas, propiciar momentos de integração com os familiares e oportunizar sua 
participação na gestão escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CHEILA SOETHE TRAMONTIN 
Orientador: Paulino José Orso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Função Social da Escola Pública: perspectivas e possibilidades para a sua efetivação 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Escola pública, Função Social, Pedagogia Histórico-Crítica, 
Resumo: Este artigo sintetiza o trabalho desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE 2016/2017, sobre o tema A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA PÚBLICA: 
perspectivas e possibilidades para a sua efetivação. O objeto do estudo partiu da inquietação 
provocada pelos resultados insatisfatórios dos rendimentos escolares, das turmas do Ensino 
Fundamental, período vespertino, resultados que apresentam uma limitação de acesso ao 
conhecimento científico e desenvolvimento de todos os alunos, principalmente daqueles oriundos 
das classes subalternas, constatado através de dados dos rendimentos escolares de 
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aprovação/reprovação e aprovação por conselho de classe. Após estudos e revisões teóricas 
sobre o assunto, na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica, elaborou-se a Produção Didático-
pedagógica, com oito encontros no formato de Grupos de Estudos envolvendo Professores e 
Equipe Pedagógica, objetivando aprofundar teoricamente a função social da escola pública e 
analisá-la com bases no diagnóstico da realidade escolar. Os Encontros aconteceram durante o 
período da hora-atividade docente, privilegiando esse espaço-tempo, através da mediação do 
pedagogo, para estudos, reflexões e planejamento de ações, visando efetivar acadêmica e 
politicamente o compromisso dos profissionais da educação para com esses alunos que 
atualmente estão inseridos na escola pública. Apresentam-se também as contribuições do Grupo 
de Trabalho em Rede (GTR), no qual professores de toda a rede estadual contribuíram com 
fundamentações e análises a partir de seus conhecimentos teóricos e de suas realidades 
escolares sobre a presente temática. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CHEILA SOETHE TRAMONTIN 
Orientador: Paulino José Orso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Função Social da Escola Pública: perspectivas e possibilidades para a sua efetivação 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Escola pública, Função Social, Pedagogia Histórico-Crítica, 
Resumo: Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do estado do Paraná, a escola 
pública brasileira, nas últimas décadas, passou a atender um número maior de estudantes das 
classes populares. Sendo um desafio à instituição escolar cumprir com a sua função social, 
atendendo a todos, garantindo o acesso ao conhecimento científico. A partir dos resultados 
educacionais apresentados pelo estabelecimento, observa-se que a garantia do acesso ao 
conhecimento sistematizado, por todos os alunos, está sendo prejudicado, havendo uma 
seletividade, através dos índices de aprovação/reprovação, principalmente nas turmas do Ensino 
Fundamental, vespertino. Portanto, busca-se junto ao coletivo escolar verificar até que ponto a 
escola está cumprindo com o objetivo traçado por Saviani de fazer com que o trabalho educativo 
possibilite produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 
produzida histórica e coletivamente pelos homens. A presente Produção Didático-Pedagógica, em 
formato de Unidade Didática, será implementada no período da Hora-Atividade, com os 
Professores e Equipe Pedagógica, através de um Programa de Estudos e debates acerca das 
concepções dos Documentos Escolares que embasam a ação do estabelecimento, sobre as 
teorias da educação, com ênfase na Pedagogia Histórico-Crítica, bem como análise e avaliação 
da realidade educacional dos problemas que interferem no ensino e aprendizagem com a 
identificação dos sujeitos que compõem o processo, e com reflexões à luz do atual momento, das 
políticas públicas apresentadas para área da educação PEC 241 e a MP 746/2016, com suas 
implicações na efetivação da Função Social da Escola Pública. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CIBELE BARNEZE 
Orientador: Antônio Marcos Doria o - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Família e escola: estreitando laços para construir saberes 
Tema: ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS DE GESTÃO DA ESCOLA 
Palavras-chave: Família, escola, parceria, educação 
Resumo: A relação entre a família dos estudantes e a escola representa um tema de 
investigação tendo em vista os diversos fatores que envolvem o cotidiano das instituições de 
ensino, a percepção da sociedade sobre a função da educação e os objetivos que se pretende 
alcançar. A compreensão dessa relação pode contribuir para o entendimento de sua implicação 
no processo de ensino e aprendizagem. Szymanski (2007) entende que há mistificação na 
relação dessas instituições, já que cada uma atribui à responsabilidade de educar à outra, 
inexistindo a cooperação e dificultando a ação educativa. Nesta ótica, esta pesquisa - ação 
analisou e propôs intervenções visando propiciar o estreitamento das relações entre a família e 
escola. Para isso foram desenvolvidas estratégias metodológicas como: pesquisa bibliográfica, 
questionário às famílias, produção de um caderno temático que subsidiou um grupo de estudos 
com os professores e o GTR- Grupo de Trabalho em Rede. Os resultados apontaram que para 
fortalecer a parceria família e escola são necessários estudos, reflexões e ações inseridas no 
cotidiano escolar, para que haja uma formação plena do educando que não se restrinja a saberes 
científicos, mas contribua para sua convivência em sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CIBELE BARNEZE 
Orientador: Antônio Marcos Doria o - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: FAMÍLIA E ESCOLA: ESTREITANDO LAÇOS PARA CONSTRUIR SABERES 
Tema: ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS DE GESTÃO DA  ESCOLA 
Palavras-chave: Família, escola, parceria, educação 
Resumo: A relação entre a família dos estudantes e a escola representa um tema de 
investigação tendo em vista os diversos fatores que envolvem o cotidiano das instituições de 
ensino, a percepção da sociedade sobre a função da educação e os objetivos que se pretende 
alcançar. A compreensão dessa relação pode contribuir para o entendimento de sua implicação 
no processo de ensino e aprendizagem. Szymanski (2007) entende que há mistificação na 
relação dessas instituições, já que cada uma atribui à responsabilidade de educar à outra, 
inexistindo a cooperação e dificultando a ação educativa. Nesta ótica, esta pesquisa - ação visa 
analisar e propor intervenções que propiciem o estreitamento das relações entre a família e 
escola. Para isso será desenvolvida estratégias metodológicas como: pesquisa bibliográfica, 
questionário às famílias, produção de um caderno temático que subsidiará um grupo de estudos 
com os professores e elaboração de um artigo final. Dessa forma buscar-se-á estabelecer uma 
relação de parceria entre escola e família a fim de que haja uma formação plena do educando que 
não se restrinja a saberes científicos, mas contribua para sua convivência em sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CIRLENE BECHER DA SILVA 
Orientador: Leila Pessoa Da Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Conselho de Classe: Instrumento do Processo de Ensino Aprendizagem 
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Tema: Conselho de Classe 
Palavras-chave: PDE, Pedagogia, Avaliação escolar, Conselho de Classe, Ensino-
aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo aborda estudos realizados durante o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) do Estado do Paraná, relativo ao Conselho de Classe (CC) e seu verdadeiro 
papel, enquanto instância coletiva de avaliação do processo de ensino de aprendizagem no 
ensino médio, em um colégio da rede pública do Paraná. O trabalho surgiu a partir das 
dificuldades observadas pelo CC desta escola relacionadas à avaliação, as quais se referem mais 
ao comportamento apresentado pelos alunos do que ao enredamento à aprendizagem. . 
Considerando esta problemática, o enfoque da pesquisa deu-se a partir da seguinte questão: 
Como desenvolver ações que possibilitam ao CC ser um espaço coletivo de avaliação das 
relações que se estabelecem na ação pedagógico-educativa? Com base nesta situação, o artigo 
apresenta um relato de um projeto de intervenção pedagógica por meio de um curso de extensão, 
com carga horária de 32 horas, direcionado a professores, direção e funcionários. O curso se 
propôs à análise, discussão e proposição de ações educativas para as reuniões do Conselho de 
Classe, a fim de encontrar soluções para as necessidades e dificuldades apresentadas durante o 
processo de ensino e de aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CIRLENE BECHER DA SILVA 
Orientador: Leila Pessoa Da Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conselho de Classe :Instrumento transformador da prática pedagógica 
Tema: Conselho de Classe 
Palavras-chave: PDE, Conselho de Classe, avaliação escolar, pedagogia, ensino médio, 
Resumo: O Conselho de Classe é uma ferramenta de avaliação da educação com ênfase na 
melhoria e aprimoramento do ensino. O presente projeto tem como princípio, analisar, discutir e 
posteriormente aperfeiçoar o Conselho de Classe do colégio, a fim de que o mesmo seja de fato o 
momento de análise e reflexão de todos os sujeitos envolvidos com relação à avaliação, e não 
somente o pressuposto de que o fracasso escolar está voltado aos alunos. Têm-se como 
objetivos refletir sobre a possibilidade de o Conselho de Classe ser um instrumento de melhoria 
do processo de ensino e de aprendizagem, conceituar o papel e a função do conselho na 
legislação e na Educação Paranaense, verificar a concepção dos professores sobre o Conselho 
de Classe e por fim estabelecer aspectos significativos na condução do conselho para melhorar o 
processo de ensino e de aprendizagem. Serão utilizados nos encontros textos, vídeos, dinâmicas 
e música, estes servirão de instrumento para levantar alternativas que possam tornar o conselho 
um espaço para sanar as dificuldades do aluno e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLARICE PEREIRA ROCHA SGUISSARDI 
Orientador: AMÉRICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Compreendendo as 'Violências' e as Possibilidades de Prevenção/Mediação a partir do 
Ambiente Escolar 
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Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Violências, Prevenção, Escola, Rede de Proteção 
Resumo: Este artigo, elaborado durante o programa de desenvolvimento educacional (PDE), 
propõe uma reflexão a partir de discussões realizadas com os profissionais da Escola Estadual 
República do Uruguai sobre o lugar da escola na Rede de Proteção e a gestão do cuidado junto a 
esta Rede a fim de prevenir e enfrentar as violências que afetam crianças e adolescentes. O 
trabalho de prevenção e enfrentamento às violências precisa ser construído coletivamente. 
Vivemos num mundo globalizado, numa época de avanços científicos e tecnológicos, mas ainda 
temos como desafio a qualidade na educação e nas relações que se estabelecem dentro do 
ambiente escolar. Considerando os desafios impostos à escola e a educação escolar, o fenômeno 
das violências que vem acontecendo com muita frequência, dentro e fora da escola, acaba por 
influenciar direta e indiretamente os processos de ensino e aprendizagem. Na escola, enquanto 
espaço institucionalizado de desenvolvimento pela educação, a violência torna-se cada vez mais 
preocupante e tem sido tema de discussão entre diversos profissionais, o que justifica sua 
escolha como objeto de estudo na sua complexidade, bem como a busca de estratégias para a 
prevenção e o seu enfrentamento, pelo fato de que é na escola que ocorrem, também, os 
processos de sociabilização e desenvolvimento intelectual e científico do indivíduo. O 
enfrentamento à violência na escola visa ampliar a compreensão e formar uma consciência crítica 
sobre o tema e, assim, transformar a escola num espaço onde o conhecimento e o 
esclarecimento tenham lugar de destaque. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLARICE PEREIRA ROCHA SGUISSARDI 
Orientador: AMÉRICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Textos e Contextos: Compreendendo as 'Violências' e as Possibilidades de 
Prevenção/Mediação a partir do Ambiente Escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Violências, Prevenção, Escola, Rede de Proteção 
Resumo: Considerando os desafios impostos à escola e a educação escolar, o fenômeno das 
violências que vem acontecendo com muita frequência, dentro e fora da escola, acaba por 
influenciar direta e indiretamente os processos de ensino e aprendizagem. A violência torna-se 
cada vez mais preocupante e tem sido tema de discussão entre os profissionais, o que sugere 
como objeto de estudo na sua complexidade, bem como a busca de estratégias para a prevenção 
e o enfrentamento, pelo fato de que é na escola que ocorrem, também, os processos de 
sociabilização e desenvolvimento intelectual e científico. O enfrentamento às violências visa 
ampliar a compreensão e formar uma consciência crítica sobre o tema e, assim, transformar a 
escola num espaço onde o conhecimento tenha lugar de destaque. Esta produção didático-
pedagógica no formato de Unidade Didática, articulada ao projeto de intervenção pedagógica na 
escola, propõe uma reflexão com a comunidade escolar, da Escola Estadual República do 
Uruguai, sobre o lugar da escola na Rede de Proteção e a gestão do cuidado junto a esta Rede a 
fim de prevenir e enfrentar as violências que afetam crianças e adolescentes. É preciso que os 
profissionais estejam disponíveis afetivamente com seus estudantes e que o trabalho de 
prevenção e enfrentamento às violências seja construído coletivamente. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA ELISÂNGELA BARBOSA DA SILVA 
Orientador: Tiago Pereira Leite - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: VIOLÊNCIA NA ESCOLA: O QUE FAZER? 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: violência, conflito, diálogo, afetividade 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do trabalho realizado com os estudantes dos anos 
finais do ensino fundamental do Colégio Estadual Esperança Favaretto Covatti - Ensino 
fundamental e Médio, do município de Toledo - PR. Em relação ao histórico de violência escolar. 
Com o objetivo inicial de proporcionar reflexões com os alunos que apresentavam esse quadro 
violento na escola, a proposta é de levá-los a refletir sobre os motivos que estavam provocando 
descontentamentos e como estavam reagindo ante a situações conflitantes. Buscando o 
fortalecimento afetivo e entender o fato em si através do diálogo, cooperação, reflexões, 
negociação, respeito e autonomia, o grupo foi amadurecendo e procurando formas diferentes de 
resolver situações de conflito do cotidiano escolar. Foi utilizada a técnica de círculo de construção 
de paz de Boyes-Watson e Pranis (2011), para que, primeiramente, os educandos fossem se 
sentindo seguros com o grupo, colocando suas angústias e propondo formas de melhorar o 
ambiente educativo. Também foram realizadas visitas juntamente com a direção e equipe 
pedagógica em instituições que trabalham com os adolescentes em situações de risco e 
vulnerabilidade social para conhecer e propor parcerias. Esse trabalho possibilitou a reflexão do 
que estava levando os alunos a reagirem de forma violentas e como as atitudes de toda a 
comunidade escolar vinham favorecendo essas reações violentas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA ELISÂNGELA BARBOSA DA SILVA 
Orientador: Tiago Pereira Leite - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: VIOLÊNCIA NA ESCOLA: O QUE FAZER? 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: Violência escolar, conflito, diálogo, afetividade 
Resumo: Na escola o conflito está presente em todos os momentos e faz parte de sua dinâmica, 
porém a forma como estão sendo resolvidos é que preocupa, pois estão usando da violência 
verbal e física e não do diálogo. Diante desta realidade, o presente estudo pretende combater o 
foco gerador da violência na escola. A princípio desenvolver um trabalho com alunos que 
apresentam comportamentos agressivos, depois com seus colegas de classe, por meio de 
questionamentos, dinâmicas de grupos, vídeos e palestras. Serão formados grupos de estudos 
com os diferentes segmentos da comunidade educativa, visando mudanças em relação à forma 
de observar e trabalhar os conflitos que surgem no cotidiano escolar. Portanto os conflitos do 
ambiente escolar deverão ser trabalhados no próprio processo pedagógico, estabelecendo 
vínculos afetivos, baseando-se na confiança mútua e no poder do diálogo como forma de 
negociação saudável. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA LETÍCIA NABERIZNY KUTZ 
Orientador: JAMILE SANTINELLO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso e a apropriação pedagógica do Writer e do Impress na prática docente 
Tema: Pedagogia e tecnologias educacionais 
Palavras-chave: Writer, Impress, Software livre, Prática Docente, Professores em Serviço 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo estudar os usos e as apropriações de 
Softwares livres na prática docente. Em que se problematiza: De que forma o Writer e o Impress 
podem ser utilizados como ferramentas para aprimoramento da prática pedagógica? A 
metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e de campo 
e aconteceu nos anos letivos de 2016 e 2017. A Implementação Pedagógica foi no laboratório de 
informática do Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves - EFMNP, da Rede Estadual de Ensino 
do Paraná, na cidade de Palmital PR, com um curso que teve a duração de 32 horas, tendo como 
sujeitos nove professores em serviço, que atuam no Ensino Fundamental e Médio, sobre 
manuseio do Writer e Impress, que foram apresentados por meio de tutoriais, como ferramentas 
para prática pedagógica. Aconteceu também, na modalidade a Distância, no ambiente de 
aprendizagem Moodle, o Grupo de Trabalho em Rede (GTR), que é uma atividade de interação, 
entre o professor PDE e um grupo de professores da Rede Estadual de Ensino. Por meio desta 
pesquisa foi possível perceber que é possível o uso das tecnologias como ferramenta para 
aprimoramento da prática pedagógica, como também o uso do Writer e o Impress como 
ferramenta para uso pedagógico para que possibilite aos professores, novas ideias para suas 
aulas e novas formas de ensinar. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA LETICIA NABERIZNY KUTZ 
Orientador: JAMILE SANTINELLO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso e a apropriação pedagógica do Writer e do Impress na prática docente 
Tema: Pedagogia e tecnologias educacionais 
Palavras-chave: Writer, Impress, Software livre, Prática Docente 
Resumo: Há certa resistência ao uso das tecnologias disponíveis na escola hoje, pode-se 
perceber que há professores que não ultrapassam os modelos da escola tradicional A presente 
pesquisa destina-se a pesquisar os usos e as apropriações de softwares livres na prática docente. 
Um dos grandes desafios da educação hoje é se tornar próxima a realidade dos alunos, 
despertando-se o desejo de aprender. Sendo assim, é necessário buscar metodologias 
instigantes que acompanhem estes avanços sociais. Os alunos são da geração que faz uso 
destes recursos com primazia e destreza. Não se pode pensar que a educação esteja alheia a 
estes avanços. O uso das tecnologias, excede ao domínio técnico instrumental, pois sabe-se que 
o objetivo a ser alcançado é que haja mudanças significativas e aquisição de conhecimento por 
parte do aluno, para tanto é necessário que o professor a utilize de acordo com a sua realidade 
escolar. A Pesquisa é bibliográfica e de campo, com abordagem qualitativa visando-se um 
aprofundamento sobre o tema Tecnologias na Educação. O trabalhado se desenvolverá em forma 
de oficina, no laboratório de informática do C.E. Dr. João Ferreira Neves - EFMNP com os 
professores selecionados, com a duração de 32 horas para acesso e manuseio do Writer e 
Impress para apresentá-lo como ferramenta para prática pedagógica. Também estudos de textos 
relativos ao uso das tecnologias com cunho pedagógico e inovador.
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA REGINA VILACA 
Orientador: Cibele Introvini - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A AÇÃO DO PEDAGOGO: Possibilidade para o Ensino e Aprendizagem dos 
Conhecimentos Científicos na Escola Pública 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola. 
Palavras-chave: Função da Escola, Conhecimentos Científicos, Psicologia histórico-cultural, 
Pedagogia histórico-crítica, 
Resumo: Este trabalho apresenta o resultado dos estudos realizados no Programa 
Desenvolvimento Educacional (PDE), com o propósito de contribuir na formação dos educadores 
e para melhoria na qualidade do ensino e aprendizagem, abordando a seguinte temática: A 
função da escola pública, que é o ensino dos conhecimentos científicos culturais sistematizados. 
Para tanto, buscou-se apoio nos pressupostos teóricos metodológicos da pedagogia histórico-
crítica e da psicologia histórico-cultural, ambas orientadas pelo método materialismo histórico-
dialético, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e da pesquisa qualitativa. No trabalho desenvolvido 
foram realizados grupos de estudo envolvendo professores e pedagogos da rede estadual de 
ensino do Paraná. O mesmo possibilitou e demonstrou que na escola o estudo coletivo e a 
reflexão sobre a função de escola precisam acontecer com mais frequência, de forma a contribuir 
na conscientização tanto dos professores como dos pedagogos em relação ao papel de cada um 
e assim recentrar a ação de ambos no essencial, ou seja, no ensino dos conhecimentos 
científicos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA REGINA VILAÇA 
Orientador: Cibele Introvini - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A AÇÃO DO PEDAGOGO - Possibilidade para o Ensino e Aprendizagem dos 
Conhecimentos Científicos na Escola Pública 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola. 
Palavras-chave: Escola, Ensino, Conhecimentos Científicos, Aprendizagem, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional-
PDE/2016 tem por finalidade orientar teórico metodologicamente a implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, que ocorrerá na forma de grupo estudo em momentos de 
hora-atividade e em momentos agendados envolvendo professores e pedagogos. As sínteses dos 
estudos e das reflexões serão utilizadas posteriormente na produção de um artigo. Este trabalho 
objetiva-se estudar e refletir a real função da escola pública, que é o ensino dos conhecimentos 
científicos culturais historicamente sistematizados, bem como a função do pedagogo e do 
professor, de forma que possa contribuir para amenizar os problemas presentes na escola pública 
e para melhoria na qualidade do ensino e aprendizagem. Para tanto, busca-se apoio nos 
pressupostos teóricos metodológicos da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-
crítica, ambas orientadas pelo método materialismo histórico-dialético, utilizando da pesquisa 
bibliográfica e da pesquisa qualitativa. O levantamento de dados ocorrerá por meio de 
observações, diário dos sujeitos da pesquisa (atividades realizadas) e do diário do professor 
pesquisador. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLEOCI TEREZINHA SELEDES 
Orientador: VALÉRIA APARECIDA SCHENA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A TRANSIÇÃO DO ALUNO DOS ANOS INICIAIS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL NO COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DO CERRO AZUL DE CRUZ MACHADO-
PR 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Transição escolar, Educação, Aluno, Contexto escolar, Adaptação, 
Resumo: O presente estudo enfatizou a questão da Transição Escolar dos Anos Iniciais para os 
Anos Finais do Ensino Fundamental, no que diz respeito aos possíveis impactos desta transição e 
as expectativas em relação ao novo contexto escolar, fazendo uma análise do contexto escolar 
com base nos referenciais teóricos que abordam esta temática, entre eles destacam-se: Carvalho 
(1999); Cortella (2016); Dias da Silva (1997); Freire (1996); Libâneo (2000); Sacristan (2000); Tiba 
(2007), entre outros. O objetivo geral desta pesquisa foi identificar e analisar as implicações 
ocorridas no cotidiano escolar na transição do 5.º Ano para o 6.º Ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Barão do Cerro Azul no Município de Cruz Machado. Especificamente, 
descrevendo os impactos desta transição para os alunos e as consequências para o processo de 
ensino-aprendizagem. A problemática levantada pelo estudo diz respeito à transição curricular 
dos Anos Iniciais para os Anos Finais do Ensino Fundamental e as consequências para o 
processo de ensino-aprendizagem no referido Colégio e como está sendo esta adaptação. A 
metodologia utilizada para orientar este estudo baseou-se no estudo empírico com aplicação da 
implementação da Unidade Didática. Os resultados apontam a necessidade do olhar mais 
cuidadoso ao aluno que chega neste novo contexto escolar; evidenciando a necessidade das 
parcerias família-escola como forma de aproximação e bem-estar do aluno e segurança por parte 
destas famílias que confiam na escola. A escola, foco deste estudo, desenvolveu atividades com 
base no projeto PDE, com fins de facilitar esta transição. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLEOCI TEREZINHA SELEDES 
Orientador: VALÉRIA APARECIDA SCHENA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A TRANSIÇÃO DO ALUNO DOS ANOS INICIAIS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL NO COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DO CERRO AZUL NO MUNICÍPIO DE 
CRUZ MACHADO 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Transição, Adaptação, Ensino, 
Resumo: Diante da experiência adquirida por meio do acompanhamento das práticas 
pedagógicas vivenciadas no interior da sala de aula, e no universo da escola como um todo, 
procurou-se analisaras implicações da adaptação dos alunos no 6.º Ano e assim compreender 
como se configura este processo. Observou-se que ao longo do período em que estive diante 
desta realidade enquanto pedagoga, foram observados momentos de sucessos, fracassos, 
dificuldades que permeavam meu trabalho com relação ao 6.º ano. A presente produção didático-
pedagógica objetiva: Construir reflexões teóricas sobre a Transição escolar dos alunos entre os 
Anos Iniciais e os Anos Finais do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Barão do Cerro Azul 
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no Município de Cruz Machado; Desenvolver ações para amenizar o impacto da Transição 
escolar dos alunos entre os Anos Iniciais e os Anos Finais do Ensino Fundamental e ajudá-los em 
sua adaptação no contexto escolar; Promover reflexões sobrea escola e a família dos alunos do 
6.º Ano do Ensino Fundamental do referido colégio sobre a importância da participação da família 
na vida escolar de seus filhos. Esta produção Didático-Pedagógica pautou-se no seguinte 
referencial teórico: CORTELLA (2014); DIAS da SILVA (1997); Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Básica (2013); GOMES, SACRISTAN (1998); TIBA (2007); entre outros. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLEONICE PREILIPPER DA SILVA 
Orientador: Eduardo Nunes Jacondino - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Violência nas escolas: Mediação de Conflitos e o papel do Pedagogo Escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, diversidade e currículo 
Palavras-chave: Pedagogo Escolar- Mediação de Conflitos- Violência 
Resumo: O artigo apresenta uma análise acerca da função do professor pedagogo, no que se 
refere a atuação deste enquanto mediador de conflitos que ocorrem no ambiente escolar. O 
estudo se justifica porque o ambiente escolar tem sido atravessado, na atualidade, por um alto 
índice de violência; quer seja violência física, verbal, psicológica ou simbólica. O que afeta 
diretamente educandos e educadores e interfere, de maneira negativa, no processo de ensino- 
aprendizagem. O texto expõe o resultado de uma pesquisa de campo realizada no ano de 2016 
com educadores e educandos dos anos finais, do Ensino Fundamental, da Escola Estadual 
Leonardo da Vinci, situada no município de Dois Vizinhos, estado do Paraná. Pesquisa que 
retratou as violências presentes no ambiente escolar e a atuação do professor pedagogo 
enquanto mediador de conflitos. Os dados da pesquisa serviram de suporte para a realização de 
estudos, efetuados pela comunidade escolar, sobre o tema; bem como para a delimitação de 
ações a serem desenvolvidas no ambiente educativo, com vistas a melhorar as relações 
estabelecidas entre a comunidade escolar. Entendemos que o conflito não precisa ser visto, pela 
comunidade escolar, como algo negativo; pois pode redundar em ações positivas a serem 
desencadeadas na escola. O pedagogo, neste sentido, pode assumir um papel de mediador 
destes conflitos, pelo fato de ser um profissional que transita por todas as instâncias institucionais 
- escolares. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLEONICE PREILIPPER DA SILVA 
Orientador: Eduardo Nunes Jacondino - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O papel do pedagogo escolar na mediação de conflitos 
Tema: Desenvolvimento Educacional, diversidade e Currículo: 
Palavras-chave: Pedagogo escolar, mediação conflitos, violência 
Resumo: O presente caderno temático tem como tema principal a mediação de conflitos e a 
prevenção da Violência Escolar no Colégio Estadual Leonardo da Vinci, localizado no Município 
de Dois Vizinhos-PR. O papel do pedagogo nas Escolas Estaduais do Paraná é algo analisado e 
questionado, atualmente, por especialistas da educação. Por vezes o pedagogo é tido como o 
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responsável por mediar os conflitos existentes no ambiente educativo. Ações que ocupam a maior 
parte do tempo deste profissional. Neste sentido, este Caderno visa delimitar quem é o pedagogo 
escolar e instrumentalizar pedagogos, professores do Colégio, bem como alunos do Curso de 
Formação de Docentes acerca do tema Conflitos e Violência Escolar. Tema que tanto tem 
preocupado os educadores modernos. A dinâmica de trabalho se dará em forma de grupos de 
estudos, para análise de questionários aplicados, anteriormente, aos profissionais do Colégio; 
bem como serão utilizados estudos teóricos sobre o tema. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLEUDES JUNG 
Orientador: Sueli Ribeiro Comar - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação Escolar: Uma prática que precisa ser repensada 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Avaliação Escolar, Ensino e Aprendizagem, Alunos, Professores, 
Resumo: O artigo tem o objetivo de explicitar a importância de repensar e refletir sobre a prática 
avaliativa escolar, uma vez que entende-se que é por meio deste processo que é possível 
observar a relação teoria e prática entre como a escola pensa, planeja e concretiza seus 
objetivos. Está produção visa também apresentar algumas definições sobre a avaliação escolar e 
sua importância tanto para o professor quanto para o aluno, bem como, explicitar sobre a 
necessidade de formação continuada dos professores para que possam repensarem suas 
práticas e planejarem ações mais significativas e eficientes, buscando melhorias no processo de 
ensino e aprendizagem. A ação proposta neste artigo demonstra a necessidade de 
comprometimento de todos os seguimentos que compõe a comunidade escolar, para não só 
pensarmos um bom sistema avaliativo, com instrumentos diversificados, capaz de suprir nossas 
demandas, mas praticarmos ações planejadas e coerentes que atendam a pluralidade existente 
na escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLEUDES JUNG 
Orientador: Sueli Ribeiro Comar - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliação Escolar: Uma prática que precisa ser repensada 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Avaliação Escolar, Processo de Ensino e Aprendizagem, Alunos, Professores, 
Resumo: Discutir e repensar o processo avaliativo representa um grande desafio, considerando 
as práticas avaliativas enraizadas num contexto histórico e social em que atua os educadores, 
permeado por características e concepções que muitas vezes requerem um rompimento para que 
a avaliação deixe de ser impregnada de atitudes classificatória e muitas vezes de controle sobre o 
aluno, para ser exercida como meio de diagnóstico, interação e formação desse aluno no espaço 
escolar. A produção didático-pedagógica, aqui apresentada como caderno temático, propõem 
discutir algumas considerações sobre a avaliação escolar, na perspectiva de proporcionar um 
estudo da práxis pedagógica, abordando o processo avaliativo como elemento que está 
estreitamente ligado aos conteúdos, objetivos e metodologias aplicadas no desenvolvimento do 
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processo de ensino e aprendizagem influenciando na prática pedagógica e no desempenho 
escolar do aluno. Através de grupo de estudos, busca promover um repensar da prática avaliativa, 
como parte do processo pedagógico, bem como incentivar práticas mais conscientes e eficientes, 
capazes de melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLEUSA SALETE DOS SANTOS CURCEL 
Orientador: Cláudia Madruga Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GRÊMIO ESTUDANTIL: ESPAÇO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: grêmio estudantil, gestão democrática, instâncias colegiadas, participação 
Resumo: Partindo do pressuposto que é papel da escola formar cidadãos participativos e críticos, 
a organização estudantil tem importância fundamental, pois efetiva-se na instância em que se 
cultiva o interesse do estudante no espaço escolar e para além da sala de aula. Diante da 
importância da existência e da participação dos colegiados na gestão democrática implementou-
se o Projeto de Intervenção Pedagógica, do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, 
no Colégio Estadual Professor Narciso Mendes, no município de Curitiba, contemplando ações de 
formação e organização da representatividade dos estudantes com os representantes de turmas 
para a efetivação do grêmio estudantil. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CLEUSA SALETE DOS SANTOS CURCEL 
Orientador: Claudia Madruga Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GRÊMIO ESTUDANTIL: O que é? Para que serve? 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: grêmio estudantil, gestão democrática, instâncias colegiadas, participação 
Resumo: Este Caderno Pedagógico faz parte das atividades previstas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE e se constitui como uma estratégia de ação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica a ser implementado no primeiro semestre de 2017 no Colégio Estadual 
Professor Narciso Mendes - EFM com o objetivo de organizar um processo de implementação e 
organização do Grêmio Estudantil na escola, discutindo a importância da representatividade dos 
estudantes no ambiente escolar e na Gestão Democrática da Escola Pública. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
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Título: Hábito de Estudo e Aprendizagem 
Tema: Ensino-Aprendizagem 
Palavras-chave: Rotina de estudo, Organização, Disciplina, Hábito de estudo, Aprendizagem, 
Resumo: Por acreditar que a Escola Pública pode cada vez mais melhorar sua qualidade de 
ensino é que esta pesquisa relatada neste artigo se propôs a desenvolver o projeto Hábito de 
Estudo, no Colégio Estadual La Salle. O projeto hábito de estudo e aprendizagem foi 
desenvolvido com o objetivo de que os alunos percebam que sua vida escolar poderá melhorar 
dia a dia, se adotarem posturas novas com relação à organização de seus estudos, passando a 
ter rotina de estudo diária. A intenção desta pesquisa foi de oferecer subsídios para a melhoria do 
processo de ensino-aprendizagem, baseando-se nos escritos de São João Batista de La Salle. 
Desenvolver hábito de estudo compreende a criação de estratégias que façam com que os alunos 
passem a entender que aprender é reter os conteúdos ensinados em sala de aula. O 
desenvolvimento do hábito de estudo passa pelo aprendizado das fases do entender, aprender e 
fixar, propostas por Piazzi, um dos autores que fundamentam este trabalho. Esta pesquisa buscou 
contribuir com estratégias que promovam no aluno uma mudança de atitude e desenvolvam o 
hábito de estudar para reter os conteúdos ensinados na escola. 
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Título: Hábito de Estudo e Aprendizagem 
Tema: Ensino-Aprendizagem 
Palavras-chave: Rotina de estudo, Organização, Disciplina, Hábito de estudo, Aprendizagem, 
Resumo: Por acreditar que a Escola Pública pode cada vez mais melhorar sua qualidade de 
ensino é que esta pesquisa se propõe a desenvolver o projeto Hábito de Estudo, no Colégio 
Estadual La Salle. O projeto hábito de estudo será desenvolvido com o objetivo de que os alunos 
percebam que sua vida escolar poderá melhorar dia a dia se adotarem posturas novas com 
relação à organização de seus estudos, passando a ter rotina de estudo diária. A intenção desta 
pesquisa é oferecer subsídios para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem baseando-
se, entre outros, nos escritos de São João Batista de La Salle. Desenvolver hábito de estudo 
passa pela criação de estratégias que façam com que os alunos passem a entender que aprender 
é reter os conteúdos ensinados em sala de aula. O desenvolvimento do hábito de estudo passa 
pelo aprendizado das fases do entender, aprender e fixar propostas por Piazzi, um dos autores 
que fundamentam este trabalho. Esta pesquisa busca contribuir com estratégias que promovam 
no aluno uma mudança de atitude e desenvolvam o hábito de estudar para reter os conteúdos 
ensinados na escola. 
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Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Gêneros Textuais, Leitura, aprendizado, 
Resumo: O presente Artigo propõe uma metodologia para o ensino da leitura que foi aplicado no 
6º ano do Ensino Fundamental Colégio Estadual São Francisco. O objetivo principal é promover 
uma forma agradável e eficiente para facilitar o hábito da leitura podendo favorecer de maneira 
mais significativa o aprendizado. Foi realizada uma análise minuciosa sobre as variadas formas 
de leitura em questão os gêneros textuais. A maioria pesquisada já foi abordada e desenvolvida, e 
muitos educandos principalmente do ensino fundamental vêem essas atividades como chata e 
desmotivante, devido essa conclusão devemos buscar o enfrentamento do problema da leitura 
nas escolas visando a sua superação, assim estaremos melhorando o desenvolvimento dos 
trabalhos dentro de todas as disciplinas, pois nota-se que a falta do habito da leitura traz 
consequências na interpretação e compreensão básicas das atividades propostas em todas as 
disciplinas. 
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Título: A Leitura como Responsabilidade Social 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Gêneros Textuais, Leitura, aprendizado, 
Resumo: A presente unidade didática propõe uma metodologia para o ensino da leitura que será 
aplicada no 6º ano do Ensino Fundamental Colégio Estadual São Francisco. O objetivo principal é 
promover uma forma agradável e eficiente para facilitar o hábito da leitura podendo favorecer de 
maneira mais significativa o aprendizado. Foi realizada uma análise minuciosa sobre as variadas 
formas de leitura em questão os gêneros textuais. A maioria pesquisada já foi abordada e 
desenvolvida, e muitos educandos principalmente do ensino fundamental vêem essas atividades 
como chata e desmotivante, devido essa conclusão devemos buscar o enfrentamento do 
problema da leitura nas escolas visando a sua superação, assim estaremos melhorando o 
desenvolvimento dos trabalhos dentro de todas as disciplinas, pois nota-se que a falta do habito 
da leitura traz consequências na interpretação e compreensão básicas das atividades propostas 
em todas as disciplinas. 
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Título: Educação de Jovens e Adultos: Valorização da Cultura Afro-Brasileira por meio da 
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Resumo: O presente projeto pretende contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da 
história e da cultura afro-brasileira e africana na Educação de Jovens e Adultos, propondo o 
reconhecimento, respeito e valorização da cultura africana, bem como desenvolver a arte culinária 
dos alunos da EJA, ampliando seu universo multicultural, tomando como referencial as 
contribuições dos negros ao longo de nossa história. Para isso, serão compostas discussões e 
reflexões acerca da Lei 10.639/03, bem como de outros materiais, e sua relevância no currículo 
com ênfase na diversidade cultural. Além de oportunizarmos uma oficina culinária afro-brasileira, 
onde enriquecer os conhecimentos dos alunos sobre a formação da nossa cultura, identidade e 
história, como possibilidade de incentivar o respeito à desigualdade cultural e de combate ao 
racismo. 
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Título: Educação de Jovens e Adultos: valorização da cultura afro-brasileira por meio da culinária 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Relações Étnico-Raciais, Valorização, Arte Culinária Afro-brasileira, Prática 
Pedagógica 
Resumo: O presente projeto busca contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da história 
e da cultura afro-brasileira e africana na Educação de Jovens e Adultos, propondo o 
reconhecimento, respeito e valorização da cultura africana, bem como desenvolver a arte culinária 
dos alunos da EJA, ampliando seu universo multicultural, tomando como referencial as 
contribuições dos negros ao longo de nossa história. Para isso, serão compostas discussões e 
reflexões acerca da Lei 10.639/03, bem como de outros materiais relevantes com ênfase na 
diversidade cultural e racial. Além de oportunizarmos uma oficina culinária afro-brasileira, onde 
enriqueceremos os conhecimentos dos alunos sobre a formação da nossa cultura, identidade e 
história, como possibilidade de incentivar o respeito à desigualdade cultural e de combate ao 
racismo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: CRISTIANE DA SILVA GOMES MANSANO 
Orientador: Marta Sueli de Faria Sforni - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de recursos fílmicos no ensino dos conteúdos escolares 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: PDE, Recursos fílmicos, Organização de ensino, Aprendizagem conceitual 
Resumo: Este artigo é resultado do projeto de intervenção do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) intitulado: O uso de recursos fílmicos no ensino dos conteúdos escolares, 
desenvolvido no Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal - Ensino Fundamental, Médio e Profissional, 
que teve como público alvo professores e equipe pedagógica. O projeto desenvolvido teve como 
objetivo levar os professores a analisar formas de utilização de recursos fílmicos como meio para 
promover a aprendizagem conceitual dos estudantes. Para sua implementação foi elaborado um 
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material didático de apoio aos participantes, abordando as seguintes temáticas: Contextualização 
da educação; princípios da Teoria Histórico-Cultural; Reflexões sobre a organização de ensino 
como condição para a aprendizagem; Contribuições da neurociência e da neuropsicologia para 
educação; Relação entre cinema e educação: o recurso fílmico como possibilidade de 
metodologia para o estudo dos conteúdos escolares; O olhar para os elementos que compõem os 
recursos fílmicos; Aula prática de edição de vídeo; Plano de trabalho docente (PTD): a presença 
do recurso fílmico em uma unidade de ensino. Ao final do trabalho, o grupo elaborou dois Planos 
de Trabalho Docente com a utilização do recurso fílmico. Os resultados da intervenção foram 
positivos tendo em vista o interesse demonstrado pelo grupo e a qualidade dos debates e 
reflexões provocadas para o (re) pensar da organização do ensino com atividades que promovam 
a aprendizagem conceitual e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 
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Título: O uso de recursos fílmicos como metodologia para o ensino dos conteúdos escolares 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: PDE, Metodologia, organização de ensino, recursos fílmicos 
Resumo: O uso de recursos fílmicos vem sendo utilizado em sala de aula, pensando na 
atratividade, atenção, emoção que despertam no processo de ensino, considerando que os 
alunos estão inseridos num mundo dinâmico e tecnológico. Pensar no ensino organizado 
(metodologias), com esse recurso é condição para repensar a aprendizagem e propor melhorias 
nesse processo. Propõe-se assim, estudos e reflexões acerca desse recurso no contexto 
educacional, baseados na teoria histórico-cultural visando à apropriação de conceitos e a 
formação do pensamento teórico pelos alunos. Bem como a necessidade de instrumentalização 
dos professores quanto aos recursos técnicos que envolvem a escolha do filme ou criação, 
recorte e edição. 
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Título: CURRÍCULO INTEGRADO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA DO PDE/PR 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Educação Profissional Integrada, Formação Integral, Currículo Integrado, 
Integração Curricular 
Resumo: Este artigo contempla parte das reflexões teórico-metodológicas desenvolvidas durante 
o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do estado do Paraná, turma 2016-2017. 
Dessa forma, este artigo tem como objetivo socializar os resultados da implementação da 
Produção Didático-Pedagógica, resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola em 
que foram analisados os Planos de Curso da modalidade Integrado de Eletromecânica (2010), 
Administração (2010), Edificações (2012), Informática (2016) e da modalidade Subsequente de 

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


Enfermagem (2016), bem como dos estudos coordenados no Grupo de Trabalho em Rede (GTR) 
do Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto - Cascavel/Pr. Como 
conclusão dos trabalhos constatou que junto aos avanços que aconteceram na Educação 
Profissional no estado do Paraná, a partir de 2003, outros desafios se mantiveram, dentre eles, o 
da Formação Integral do Estudante. Um dos desafios está relacionado ao processo de formação 
dos Professores que necessita de ampliação dos conhecimentos relativos à concepção teórico-
metodológica da proposta da Educação Profissional no Estado do Paraná, no que diz respeito à 
relação entre o Currículo Integrado e a Integração Curricular. 
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Título: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO NO ESTADO DO 
PARANÁ: EM DEBATE A FORMAÇÃO INTEGRAL 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Formação Integral, Currículo Integrado, Integração Curricular, 
Resumo: Esta Unidade Didática será desenvolvida no Centro Estadual de Educação Profissional 
Pedro Boaretto Neto - CEEP, em Cascavel - PR, com os Professores, Pedagogos e 
Coordenadores de Curso, através de encontros de grupos de estudos de 32 horas presenciais e 
32 horas de atividades de leitura à distância. O objeto de estudo está relacionado à concepção de 
Formação Integral do estudante da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio no Estado 
do Paraná, através da Integração Curricular, visando à organização de um Currículo Integrado. 
Esta reflexão se justifica dada a necessidade de realizar o Trabalho Pedagógico na perspectiva 
da Integração Curricular, visando atender a formação profissional e, ao mesmo tempo, possibilitar 
a formação humana e cientifica do estudante. O percurso teórico-metodológico contempla: o 
histórico da retomada da Educação Profissional no Estado do Paraná, a partir de 2003; a reflexão 
da concepção de Currículo Integrado, por meio das categorias estruturantes do Currículo: Ciência, 
Cultura, Tecnologia e Trabalho; c) as concepções de Currículo Integrado, Formação Integral e 
Integração Curricular; d) a análise dos novos Planos de Curso; e) a identificação das 
possibilidades e dos limites da implementação da concepção de Currículo Integrado; e f) a 
elaboração ou reestruturação dos Planos de Trabalho Docente. Espera-se, ao final dos grupos de 
estudos, avançar na compreensão de trabalhar na perspectiva do Currículo Integrado, por meio 
da Integração Curricular entre as Disciplinas Específicas (Técnicas) e as Disciplinas da Base 
Nacional Comum, e entre elas mesmas, contribuindo para a Formação Integral do estudante. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A Teoria Histórico-cultural na formação do professor de educação infantil 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Vigotski, Formação de professores, Educação infantil, 
Resumo: O curso de formação de docentes em nível médio é primeiro contato dos estudantes 
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com as instituições formais de educação enquanto campo de trabalho. Nele os futuros 
profissionais de educação infantil e anos iniciais se apropriam de conhecimentos específicos da 
área da educação, sua história e pressupostos teóricos e metodológicos para a organização do 
trabalho pedagógico. Com a intenção de proporcionar a esses estudantes a reflexão sobre a 
prática pedagógica realizada em instituições de educação infantil e a apropriação dos 
fundamentos de uma teoria do desenvolvimento humano preocupada com a formação integral da 
criança, propusemos o trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional. 
Fundamentado na Teoria Histórico-cultural, ao longo do trabalho realizado no Colégio Estadual 
Leonardo Da Vinci, estudamos os principais fundamentos desta teoria, bem como a biografia de 
L. S. Vigotski. Ao longo dos estudos, destacamos os a importância da prática pedagógica 
organizada e planejada de forma intencional para promover o desenvolvimento humano de melhor 
qualidade. Para isso, usamos como recursos vídeos e textos de diferentes autores que discutem o 
papel do professor e o desenvolvimento da criança em uma perspectiva crítica diretamente 
relacionada às relações sociais produzidas por esses sujeitos dentro das instituições de educação 
infantil. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Teoria Histórico-cultural na formação do professor de educação infantil 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural, Vigotski, formação de docentes, educação infantil, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem por objetivo promover reflexões acerca da 
atividade docente dos estudantes do Curso de Formação de Docentes com crianças que 
frequentam instituições de educação infantil, a fim de que compreendam como a Teoria Histórico-
Cultural permeia esta ação profissional e o levem a valorizar o desenvolvimento da criança. Isto 
será realizado por meio de leituras e debates sobre textos e vídeos que apontam algumas 
reflexões sobre o desenvolvimento histórico-cultural do psiquismo humano, infância, 
humanização, periodização e relações mediadas. Partindo da reflexão sobre a ação do professor, 
pretende, a luz da Teoria Histórico-Cultural, orientar os estudantes a identificar na prática estes 
elementos presentes nas rotinas dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs. 
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Título: O CONSUMO DE ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA : REFLEXÕES PARA ALÉM DO 
AMBIENTE ESCOLAR 
Tema: Desenvolvimento Educacional Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: prevenção, álcool, adolescentes, escola, Grêmio Estudantil, 
Resumo: O presente artigo busca suscitar a reflexão em torno do uso e abuso de álcool na 
adolescência na sociedade atual e ações preventivas que podem ser desenvolvidas na escola. 
Este estudo é fruto da necessidade de desenvolver ações preventivas junto aos alunos do Colégio 
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Estadual do Campo Octávio Tozo, em relação ao uso de álcool pelos adolescentes, e da 
deficiência de ações preventivas no ambiente escolar. Este trabalho foi realizado a partir da 
análise dos documentos oficiais que norteiam a trabalho pedagógico relacionado à prevenção ao 
Uso Indevido de Drogas, os estudos relacionados ao consumo de álcool na sociedade brasileira e 
a concepção de adolescência defendida por BOCK, além da análise da implementação da 
produção didático-pedagógica e as contribuições dos cursistas do Grupo de Trabalho em Rede. 
Para compreender a problemática relacionada ao consumo de bebida alcoólica na adolescência, 
tecemos algumas considerações a respeito da adolescência, do consumo de álcool na sociedade 
atual, das ações preventivas desenvolvidas nas escolas públicas do estado do Paraná. Este foi o 
percurso escolhido para organizar as oficinas relacionadas à temática com os alunos no primeiro 
semestre de 2017. A síntese dos estudos teóricos das discussões do Grupo de Trabalho em Rede 
e a implementação da Produção didático-pedagógica evidenciam a necessidade dos 
estabelecimentos de ensino abordagem o tema a partir do conhecimento científico, de ações 
articulada as atividades das disciplinas e também em outros espaços que precisam ser 
conquistados no âmbito escolar para que realmente as ações educativas possam criar um 
desequilíbrio, incitar o questionamento, a reflexão e reinterpretação da realidade a respeito da 
temática. Este movimento além de desencadear boas reflexões com o aluno pode guiar a 
construção de novas estratégias de prevenção que extrapolem o espaço escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: DÉBORA FILIPIAK 
Orientador: Adrian Alvarez Estrada - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uso e abuso de álcool por adolescentes:ações preventivas na escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: Prevenção, álcool, adolescência, escola, educação 
Resumo: O presente projeto de intervenção tem como objetivo desenvolver ações preventivas 
em relação ao uso/abuso de álcool com os alunos do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do 
Campo Octávio Tozo, em Cascavel/PR. Pretende-se identificar quais os possíveis fatores que 
desencadeiam o uso/abuso de álcool pelos adolescentes desta instituição. Inicialmente serão 
realizadas discussões em torno do que é ser adolescente na atualidade. Para tanto, serão 
analisadas imagens disponíveis na internet de diversos momentos históricos e contextos culturais. 
Após a contextualização do que é ser adolescente em diferentes momentos, poder-se-á traçar um 
perfil dos adolescentes da comunidade. Enfatizaremos, também, a organização da sociedade e o 
papel da mídia no estímulo ao consumo de bebidas alcoólicas, através da análise de 
propagandas e músicas. Na etapa final do projeto os alunos farão uma pesquisa sobre o consumo 
de álcool, atos violentos e acidentes que acontecem em consequência ao uso abusivo de álcool. 
As atividades desenvolvidas serão apresentadas pelos alunos para seus pares e para toda a 
comunidade escolar, e será organizada uma Gincana Cultural. Este trabalho está fundamentado, 
principalmente, nas produções de Beatriz Carlini Marlatt, e nos estudos do Centro Brasileiro de 
informações sobre Drogas (CEBRID), ligada a Universidade Federal de São Paulo. Destaca-se 
também as produções da extinta Diretoria de Políticas e Programas Educacionais e Coordenação 
de Desafios Educacionais Contemporâneos, Caderno Temático Cultura e Sociedade em 2008 e o 
segundo tomo, Prevenção ao Uso Indevido das Drogas na Escola em 2010. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: DÉBORAH CRISTINA KICH DE LOS SANTOS 
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação da Aprendizagem Escolar: Uma Reflexão sobre a Prática Docente 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Avaliação, Prática Docente, Ensino, Aprendizagem, 
Resumo: O Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, instituído pela Secretaria de 
Estado da Educação para os professores da Rede Estadual, proporcionou a elaboração deste 
trabalho através de estudos bibliográficos que possibilitaram uma melhor compreensão dos 
fundamentos teóricos acerca do processo de avaliação. Assim, foi possível oportunizar aos 
educadores do Colégio Estadual Jardim Consolata, referenciais teóricos que lhes permitiram 
constatar a importância da teoria na prática pedagógica. Neste sentido, este trabalho tem por 
objetivo identificar a relação entre a aplicabilidade dos instrumentos de avaliação e a prática 
docente enquanto ferramentas de construção do saber, além de apresentar um breve relato 
decorrente da implementação realizada como resultado dos estudos do Programa Educacional de 
Ensino no qual a intenção foi promover um aprofundamento teórico sólido, que possibilitasse 
direcionar a prática avaliativa com vistas à aprendizagem, de maneira crítica e consciente, a fim 
de analisar as ações pedagógicas, o processo avaliativo e seus impactos no contexto 
educacional. Efetivar a avaliação da aprendizagem é um desafio diário, por esse motivo 
apresentamos essa proposta pedagógica, com a finalidade de reorientar a prática docente e 
aperfeiçoar o sistema de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: DÉBORAH CRISTINA KICH DE LOS SANTOS 
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliação da Aprendizagem Escolar: Uma Reflexão sobre a Prática Docente 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Avaliação, Prática Docente, Ensino, Aprendizagem, 
Resumo: Este trabalho tem por finalidade compreender a aplicabilidade dos instrumentos de 
avaliação utilizados pelos professores do Colégio Estadual Jardim Consolata no município de 
Cascavel, no processo de ensino/ aprendizagem e verificar como essa prática tem contribuído 
para a construção do conhecimento e a formação integral dos alunos deste estabelecimento de 
ensino. O objetivo é analisar as ações pedagógicas, o processo avaliativo e seus impactos no 
contexto do processo ensino aprendizagem, além de proporcionar momentos para a reflexão da 
prática pedagógica desses professores sobre as avaliações, pois a avaliação só fará sentido se 
for utilizada com a finalidade de saber mais sobre o processo de ensino aprendizagem, de 
recrutar elementos para que a educação escolar aconteça de forma próxima à realidade e dentro 
de um contexto social mais abrangente. Para o desenvolvimento deste projeto os docentes do 
colégio serão convidados a participar de um projeto de Extensão de 40 horas, distribuídas em 32 
horas presenciais, e 8 horas de estudo a distância por meio de reflexão e atividades que serão 
realizadas em casa. Estudaremos e discutiremos alguns textos de autores que apresentam 
considerações acerca do processo ensino-aprendizagem e avaliação. O projeto acontecerá no 
primeiro semestre de 2017. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: DENISE ROSANE CALSING 
Orientador: Maria Lídia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DA INDISCIPLINA: O QUE DIZEM OS ALUNOS? 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Indisciplina, Processos de Ensino e Aprendizagem, Alunos 
Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa realizada com alunos do terceiro ano do 
Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco - 
Ensino Médio e Normal de Santa Helena - PR, como requisito do Programa de Desenvolvimento 
da Educação - PDE 2016. Inicialmente, desenvolveu-se essa pesquisa participante, cujos dados 
subsidiaram, junto a outros textos teóricos, o Grupo de Estudo que envolveu oito encontros de 
quatro horas, com os alunos do Curso de Formação de Docentes. A seguir, esse trabalho foi 
socializado, por meio de um Grupo de Trabalho em Rede, do qual participaram catorze 
pedagogas de diferentes municípios da rede pública estadual. Finalmente, foram trabalhadas 32 
horas, distribuídas em atividades envolvendo alunos, educadores e pais, em momentos distintos, 
ao longo do primeiro semestre de 2017. Esses quatro conjuntos de atividades possibilitaram uma 
conscientização do coletivo escolar, quanto às consequências da indisciplina na aula e a 
importância da atuação docente na organização do processo pedagógico e na mediação dos 
conflitos que envolvem as relações no cotidiano escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: DENISE ROSANE CALSING 
Orientador: Maria Lídia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As implicações pedagógicas da indisciplina escolar: O que dizem os alunos? 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Indisciplina, Ensino, Aprendizagem 
Resumo: O presente Caderno Pedagógico foi desenvolvido como subsídio para o Grupo de 
Estudos, a ser realizado no ano de 2017 com os alunos do Curso de Formação de Docentes e 
com professores do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco de Santa Helena. 
Tem como objetivo promover reflexões junto aos alunos sobre o conceito de indisciplina e sua 
interferência no processo de ensino e aprendizagem. Para esse objetivo, apresentar-se-ão os 
resultados de uma pesquisa desenvolvida junto aos alunos do Magistério à comunidade escolar 
contribuindo teoricamente para a formação dos alunos, enquanto futuros professores. Este 
caderno constitui o material pedagógico sobre a indisciplina na escola, a ser utilizado no grupo de 
estudos. E poderá ser utilizado posteriormente, sempre que necessário nas disciplinas específicas 
do curso de Magistério. . Ao buscar quais são as implicações pedagógicas da indisciplina, de 
acordo com a opinião dos alunos, podemos nos embasar em Vigotsky que, embora não tenha 
escrito sobre a indisciplina, propriamente, trouxe importantes contribuições para a análise dos 
fenômenos educacionais, afirmando que a escola não pode se eximir de sua tarefa educativa e 
apontando para a necessidade de analisar o desenvolvimento humano. Tais conflitos tendem a 
surgir por diversos fatores, que estão diretamente ligados ao comportamento humano. Essas 
questões serão aprofundadas no Grupo de Estudos. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ECILDA DE ANDRADE 
Orientador: JOSÉ LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A formação continuada de professores na relação capital e trabalho 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Formação de professores, Capital e trabalho, Filosofia da práxis, 
Resumo: O texto tem por objetivo conhecer, numa perspectiva de classe social, as teorias de 
formação de professores. Está organizado em três partes: na primeira parte mostra que a teoria 
de formação dos professores proposta pelo capital fundamenta-se na epistemologia da prática e 
na pedagogia das competências. A tendência é a formação do professor prático para atender as 
demandas da formação do trabalhador polivalente. Na segunda parte, analisa a política de 
formação continuada de professores do Paraná no período de 2011 a 2016, mostrando que a 
mesma atende aos interesses da formação do professor prático necessário a lógica do capital. Na 
última parte, defende uma formação teórico-metodológica na perspectiva da filosofia da práxis. 
Conclui mostrando que a defesa do ensino dos conteúdos para os alunos traz implícita a defesa 
da teoria para a formação do professor, reforçando a necessidade de reformulação no sistema de 
formação continuada. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ECILDA DE ANDRADE 
Orientador: JOSÉ LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Formação de Professores na Relação Capital e Trabalho 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Formação, professores, Capital, Trabalho, 
Resumo: Este material pedagógico de caráter bibliográfico reflete sobre a formação de 
professores nos últimos anos, tanto na perspectiva do capital, quanto do trabalho. Visa mostrar 
que a formação docente na filosofia da práxis pressupõe sólida formação teórico-metodológica. 
Busca coerência entre discurso e método e ações conscientes, por observar na escola alguns 
casos de superficialidade na formação inicial e continuada. A atividade pedagógica é 
problematizada, enquanto prática social estudando-se documentos, e materiais de base para a 
formação de professores. Sem essa concepção de estudo do concreto, corre-se o risco de que 
tendências homogeneizadoras possam fragmentar a qualidade da escola pública pela negação do 
ensino e do conhecimento e, fazer com que o professor, perda sua identidade de profissional da 
educação. Contrapondo-se à perspectiva do capital, propõem-se encaminhamentos para uma 
formação teórica dos professores na perspectiva da filosofia da práxis. Esta implementação 
pedagógica será efetivada, através de grupos de estudo de formação de professores totalizando 
trinta e duas horas, divididas em quatro temáticas: A nova organização do trabalho pós-fordista e 
a qualificação para o trabalho; A formação do professor na perspectiva do capital; A formação 
continuada de professores no Paraná entre 2011 a 2016; A formação de professores na 
perspectiva do trabalho. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ÉDINA MALAQUIAS CZARNIESKI 
Orientador: Adair Ângelo Dlarosa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO DO CAMPO: PERSPECTIVAS SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE NO 
COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DE CACHOEIRA - CANDÓI, PR 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação do Campo, Professores, Formação, 
Resumo: O presente artigo tem como principal refletir sobre a formação de professores, com um 
direcionamento a proposta educacional que vem se desenvolvendo nas últimas décadas, a saber, 
a Educação do Campo. Esta proposta vincula-se a um projeto inovador que busca tornar a 
educação um instrumento de transformação da realidade, de conscientização, de superação de 
todo processo de alienação, concebendo o indivíduo como sujeito histórico que luta por melhorias 
das suas condições de existência, tendo como referência central a cultura como prática social e a 
identidade dos povos do campo. Apontaremos no decorrer deste artigo os atores envolvidos nesta 
nova proposta educacional, assim como, as propostas que norteiam suas reivindicações, o marco 
da luta por uma educação do campo, o espaço desta discussão na agenda política nacional e 
estadual. De forma geral, faremos uma abordagem sobre formação de professores e as novas 
perspectivas a serem lançadas sobre tal realidade, assim como, de alguns dados obtidos nos 
debates com os docentes do Colégio Estadual de Cachoeira do município de Candói, Pr. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ÉDINA MALAQUIAS CZARNIESKI 
Orientador: Adair Ângelo Dlarosa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O conhecimento das Diretrizes Curriculares da Educação do Campo do Estado do Paraná 
para elaboração do PTD 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação do Campo, Diretrizes Curriculares e Plano de trabalho docente 
Resumo: Essa unidade didática será aplicada no Colégio Estadual do Campo de Cachoeira no 
primeiro semestre, ano letivo de 2017, em 8 encontros semanais de 4 horas totalizando 32 horas, 
com os professores da rede municipal e estadual do município de Candói. Partindo do 
pressuposto que a educação do campo necessita de uma proposta pedagógica diferenciada, a 
presente unidade didática tem a finalidade de analisar as diretrizes Curriculares do Campo do 
Paraná, observando as especifidades dos sujeitos para auxiliar o educador na elaboração do 
Plano de Trabalho Docente. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: EDNÉIA DIAS MARTINS 
Orientador: Maria Lídia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Drogadição: Educação Afetiva como instrumento de prevenção às drogas no contexto 
escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: drogas, psicologia do desenvolvimento, educação afetiva, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir os resultados de um projeto do PDE visando a 
prevenção às drogas envolvendo 13 alunos da EJA, indicados por seus professores. A proposta 
iniciou-se com seis encontros envolvendo dinâmicas de grupo, objetivando ampliação da 
autoestima e autorreflexão sobre a vida. Ao término de cada encontro, realizava-se uma 
avaliação, cujos dados coletados integraram uma pesquisa participante, na qual os alunos 
avaliavam seu progresso pessoal, além dos aspectos metodológicos do encontro. Essa pesquisa, 
com suas respectivas dinâmicas, foi discutida em um Grupo de Estudos - GE do qual participaram 
16 professores da EJA, o que constituiu o Projeto de Intervenção (segunda etapa). Esse projeto 
objetivava lhes proporcionar conhecimentos sobre a temática drogadição e subsídios para o 
trabalho de prevenção às drogas em um modelo de Educação Afetiva, que se refletisse 
positivamente na qualidade de vida e no processo educacional dos alunos. Na terceira etapa 
desenvolveu-se o Grupo de Trabalho em Rede - GTR, via online, socializando os dados das 
etapas anteriores, o qual atendeu 17 professores da rede pública estadual, em diferentes cidades 
do Paraná. Cada participante do GTR desenvolveu algumas dessas atividades em suas escolas. 
Ao término, sugeriram-se mudanças no projeto original da professora PDE, e discutiram-se as 
dificuldades na ação de prevenção às drogas. O resultado foi positivo, possibilitando estabelecer 
vínculos afetivos entre alunos e professora, favorecendo o desenvolvimento da criticidade sobre o 
uso indevido de drogas e melhorando a participação escolar desses alunos. Tanto o GE quanto o 
GTR possibilitou aos participantes conhecimentos sobre as drogas e sobre o papel da Educação 
Afetiva na prevenção à drogadição, ampliando suas possibilidades de prevenção. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: EDNÉIA DIAS MARTINS 
Orientador: Maria Lídia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Drogadição: Educação Afetiva Como Instrumentos de Prevenção às Drogas no Contexto 
Escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Drogadição, educação afetiva, afetividade, adolescente, professor, 
Resumo: O fenômeno drogadição está presente em todos os espaços da sociedade, inclusive no 
universo escolar. Na era tecnológica, o imediatismo é constante na vida das pessoas, 
principalmente dos adolescentes, os quais buscam desenfreadamente o prazer imediato como 
compensação diante do vazio existencial. Muitos procuram nas drogas o necessário e imediato 
alívio para as dores e frustrações. Esta complexa temática será discutida no Centro Estadual de 
Educação Básica de Jovens e Adultos - CEEBJA - Professora Joaquina Mattos Branco, por meio 
do projeto intitulado Drogadição: Educação Afetiva como Instrumento de Prevenção às Drogas no 
contexto escolar. Tal proposta inicia-se com uma pesquisa participante, com um grupo de alunos, 
na qual serão desenvolvidos encontros envolvendo dinâmicas e estratégias objetivando que 
esses alunos ampliem sua autoestima e reflitam sobre suas vidas. Essa pesquisa, com suas 
respectivas dinâmicas desenvolvidas na primeira etapa, será discutida com os professores no 
Projeto de Intervenção (segunda etapa), com o objetivo de lhes proporcionar conhecimentos 
sobre a temática drogadição e subsídios para o trabalho de prevenção às drogas em um modelo 
de educação afetiva que se refletirá positivamente na qualidade de vida e no processo 
educacional. Entende-se que a afetividade só pode desenvolver-se na relação interpessoal, sendo 
um meio para assegurar o vínculo entre professor e aluno, e consequentemente contribuir para o 
desenvolvimento discente.
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELAINE MARA FABRÍCIO BRITO 
Orientador: Isabel Cristina Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: ARTICULAÇÃO PEDAGOGIA 
HISTÓRICO-CRÍTICA E TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica, Teoria Histórico-Cultural, Processo de ensino e 
aprendizagem, Conceito científico e espontâneo, 
Resumo: A função primeira da instituição escolar é garantir aos alunos a apropriação dos 
conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, traduzidos em conteúdos escolares. 
Na prática pedagógica, porém, percebe-se que a escola não tem conseguido efetivar sua função, 
uma vez que muitos estudantes não vêm apreendendo os conhecimentos que lhes permitam 
atuar como agentes críticos em seu meio social. Vê-se também que os professores apresentam 
dificuldades quanto à compreensão dos conceitos essenciais que promovem o desenvolvimento 
intelectual dos alunos, bem como as concepções pedagógicas que embasam uma educação 
crítica, efetuando uma prática pedagógica mecanicista, baseada em conceitos espontâneos e não 
científicos. Investigar esta problemática foi prioridade da presente pesquisa, recorrendo a autores 
como Saviani (1991; 2011) e Vigotski (1998; 2000), entre outros que partilham das mesmas 
concepções. Buscar subsídios teóricos contidos na Pedagogia Histórico-Crítica e na Teoria 
Histórico-Cultural, no intuito de refletir o processo de ensino e aprendizagem à luz dessas teorias, 
as quais fundamentam o Projeto Político-Pedagógico da escola, constituiu o objetivo da pesquisa. 
Para tanto, foi oportunizado aos participantes, momentos de estudos e reflexões sobre o tema 
articulando-o ao contexto escolar. Ao final da trajetória de estudos concluiu-se que a formação 
continuada e o aprofundamento teórico-metodológico, constitui condição fundamental para 
redirecionar o fazer pedagógico, compreendendo os mecanismos pelos quais ocorre o 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores, conhecimento indispensável que possibilita 
ao professor analisar seu trabalho enquanto mediador no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELAINE MARA FABRÍCIO BRITO 
Orientador: Isabel Cristina Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: ARTICULAÇÃO PEDAGOGIA 
HISTÓRICO-CRÍTICA E TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem, Pedagogia Histórico-Crítica, Teoria Histórico Cultural, 
Conceitos científicos 
Resumo: O presente Projeto de Intervenção Pedagógica será desenvolvido junto à direção, 
professores e equipe pedagógica do Colégio Estadual Cândido Berthier Fortes - EM, com objetivo 
de analisar a prática pedagógica presente na instituição, identificando a concepção teórica que a 
sustenta, a fim de repensá-la numa perspectiva crítica. Por meio de estudos e reflexões, buscar-
se-á a compreensão do processo de ensino e aprendizagem segundo os fundamentos da 
Pedagogia Histórico-Crítica estruturada por Saviani, bem como os postulados da Teoria Histórico-
Cultural, cujo precursor é Vigotski. A função primeira da instituição escolar é garantir aos alunos a 
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apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, traduzidos em 
conteúdos escolares. Segundo Vigotski (2001), a apropriação dos conceitos científicos garante o 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a escola tem papel de imensa importância 
na apropriação desses conceitos. No entanto, os dados de desempenho escolar, demonstram que 
a escola não tem conseguido cumprir efetivamente seu papel. Os educandos não se apropriam de 
conhecimentos que lhes permitam agir como agentes de transformação. Assim, espera-se 
propiciar aos envolvidos um referencial, provocando-os a um novo olhar, capaz de ressignificar a 
prática pedagógica, alcançando a finalidade do processo escolar: a formação de sujeitos, para 
que possam exercer seu papel crítico e lutar pela transformação da sociedade, bem como 
proporcionar aos professores estudos e discussões sobre a Teoria Histórico-Crítica, visando uma 
fundamentação teórica significativa, capaz de contribuir para a compreensão das concepções 
teóricas educacionais, entendimento sobre a real função da escola e como ocorre o processo de 
ensino e aprendizagem constitui a intenção desta pesquisa. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELENICE POSSOBOM 
Orientador: Antônia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: VIOLÊNCIAS SILENCIOSAS: contribuição do pedagogo no seu enfrentamento junto à 
prática pedagógica 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Pedagogo, Prática pedagógica, Violência silenciosa, 
Resumo: Este artigo é resultado das estratégias de ação do projeto de implementação, aplicado 
na escola, e tem como finalidade a análise da contribuição do pedagogo no enfrentamento do 
fenômeno da violência silenciosa junto à prática pedagógica do professor. Neste trabalho, 
enfatizaram-se as pequenas violências ou incivilidades, mais especificadamente, a falta de 
respeito ao outro, as agressões verbais, os preconceitos, as discriminações e o bullying, ações 
que causam dano psicológico e moral às vítimas provocam tumultos em sala de aula e, 
consequentemente, tornam o ambiente desfavorável ao processo ensino-aprendizagem. Com 
este estudo, pretende-se alertar sobre a importância na definição e distinção dos termos 
relacionados ao tema violência, que, normalmente, são utilizados indiscriminadamente, haja vista 
que a maioria dos conflitos são tidos como indisciplina ou brincadeira. Ainda, teve-se como intuito 
refletir sobre as possibilidades de prevenção às violências silenciosas, por intermédio da prática 
pedagógica do professor, utilizando-se dos conteúdos cientificamente acumulados, razão pela 
qual foram levados, ao estudo e debates, temas como ética, moral e respeito ao outro. Assim, 
espera-se contribuir para um ensino-aprendizagem centrado nos desenvolvimentos cognitivo, 
afetivo e moral, tendo como pressupostos teórico-metodológicos o materialismo histórico dialético 
e a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELENICE POSSOBOM 
Orientador: Antônia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: VIOLÊNCIAS SILENCIOSAS: CONTRIBUIÇÃO DO PEDAGOGO NO SEU 
ENFRENTAMENTO JUNTO À PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Violência silenciosa, pedagogo, prática pedagógica, ensino-aprendizagem 
Resumo: A produção didático pedagógica no formato de Caderno Pedagógico, composto de 3 
unidades, busca uma reflexão sobre as Violências Silenciosas: contribuição do pedagogo no seu 
enfrentamento junto à prática pedagógica. O estudo se refere às práticas de incivilidades 
praticadas no ambiente escolar que provocam grandes tumultos. Dentre elas estão às 
circunstâncias de discriminações, preconceito ao outro observadas nas denominações agressivas 
e grosseiras, chacotas, exclusão, bullying, nos conflitos professor- aluno, enfim, em todas as 
ocorrências direcionadas à necessidade do respeito, exceto as que são ligadas ao delito e foro 
judicial. Como consequência cria-se um ambiente desfavorável ao processo ensino-
aprendizagem. Acreditamos que ações articuladas pelo pedagogo venham contribuir para o 
enfrentamento da violência silenciosa por não chamar atenção como atos violentos, confundidos 
muitas vezes como indisciplina. Realizaremos um grupo de estudos com 8 encontros de 4 horas 
obrigatórias, em um total de 64 horas, aos professores, preferencialmente dos 6ºs anos, equipe 
pedagógica e direção do colégio. O intuito é de que a violência silenciosa possa ser identificada e 
combatida e que por meio da prática pedagógica do professor tenhamos um ensino-
aprendizagem para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral, fundamentados nos 
pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico dialético e teoria histórico-cultural 
de Vygotsky. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANA LARA 
Orientador: Maria Marce Moliani - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS PRÁTICAS RESTAURATIVAS: UMA ALTERNATIVA PARA A RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS ENTRE ALUNOS NA ESCOLA 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Conflitos, violência, justiça restaurativa, práticas circulares, 
Resumo: Este Artigo apresenta as discussões e resultados da pesquisa realizada durante o curso 
PDE 2016/017 em um colégio estadual da cidade de Ponta Grossa/PR. Tendo a pesquisa como 
proposta identificar as contribuições das práticas restaurativas nas mediações de conflito e no 
convívio entre adolescentes do último ano do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANA LARA 
Orientador: Maria Marce Moliani - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Mediando conflitos na escola por meio de práticas restaurativas 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Conflitos, violência, justiça restaurativa, práticas circulares, 
Resumo: Este material produzido em formato cartilha tem como objetivo principal divulgar e 
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incentivar as mediações de conflito no convívio entre adolescentes do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Padre Carlos Zelesny através do método Círculo de Construção da Paz. Pretende-se 
utilizá-la durante o primeiro semestre/2017, na implementação do projeto PDE de mediação de 
conflitos na escola por meio de práticas restaurativas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE DE OLIVEIRA SILVA 
Orientador: Mônica Cristina Nunes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A melhoria do rendimento escolar: Parceria família/escola 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Família, escola, participação dos pais, 
Resumo: Este artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica do 
Programa PDE/PR, aplicado às famílias e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Dr. João Ferreira Neves - EFMNP, no município de Palmital, no ano de 2017. O trabalho 
realizado teve como objetivo oportunizar as famílias conceitos importantes que poderão contribuir 
na formação integral do sujeito. Desenvolvendo ações para conscientização da importância da 
família e sua contribuição no rendimento escolar, acerca da participação da família e seu papel no 
processo de aprendizagem do filho. Por meio de encontros, reuniões, palestras, dinâmicas e 
conversas, onde procurou-se ressaltar que a boa convivência, o incentivo, a atenção e a 
afetividade em casa proporcionam melhoria na aprendizagem. O presente artigo também traz os 
resultados da Produção Didático-Pedagógica desenvolvidas em duas Unidades Didáticas, sendo 
uma para os pais/responsáveis e outra para alunos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE DE OLIVEIRA SILVA 
Orientador: Mônica Cristina Nunes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Escola de Pais - Parceria Família/Escola na melhoria do rendimento escolar 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Família, Escola, Participação, Parceria, Melhoria 
Resumo: A presença da família para auxiliar a escola na resolução de conflitos se faz muito 
necessária, percebe-se a necessidade de maior participação das famílias na vida escolar dos 
filhos. É imprescindível desenvolver ações para conscientização da importância da família e sua 
contribuição no rendimento escolar. Tem por objetivo oportunizar a família conceitos importantes 
que poderão contribuir na formação integral do sujeito, desenvolvendo ações para 
conscientização da importância da família e sua contribuição no rendimento escolar, acerca da 
importância da participação da família e seu papel no processo de aprendizagem do filho. Este 
material didático apresentado em formato de Caderno Temático, composto por duas Unidades 
Didáticas. Sendo uma para os pais/responsáveis e outra para alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental. Composto por uma abordagem centrada em um tema específico: Parceria 
Família/Escola na melhoria do rendimento escolar. Contendo sugestões de atividades a serem 
desenvolvidas pelo público-alvo. O trabalho será desenvolvido em 32 horas, divididas entre 
pais/responsáveis e alunos, por meio de encontros, reuniões, palestras e conversas. Utilizar-se á 
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para desenvolver estas atividades: recortes de filmes, vídeos, palestras, mensagens, 
depoimentos, músicas, leitura de textos, matérias e recortes jornalísticos sobre o tema, imagens, 
reportagens, dinâmicas, estudo de caso, pesquisas e questionários. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE DO ROCIO NETZEL 
Orientador: FLÁVIA DIAS DE SOUZA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA VIDA ESCOLAR DOS FILHOS 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Participação, Trabalho colaborativo, Relação família-escola, 
Resumo: O presente artigo aborda o trabalho desenvolvido no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE 2016-2017, da Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná, em parceria com a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), no Colégio 
Otalípio Pereira de Andrade. Teve como objetivo planejar e desenvolver ações junto aos 
professores, direção e equipe pedagógica, que possibilitassem a participação mais efetiva da 
família na vida escolar de seus filhos, por meio de um trabalho colaborativo entre família, aluno e 
escola. O trabalho conjunto pode trazer muitos benefícios à escola e aos alunos, garantindo uma 
prática educativa que promova aprendizagem e produza bons resultados na formação dos 
cidadãos. Com esta proposta de trabalho, esperou-se oportunizar momentos de estudos e 
reflexões acerca do tema abordado. Ao final do processo de intervenção, realizou-se reunião com 
os envolvidos e as famílias, procurando contemplar as questões discutidas e as ações a serem 
implementadas para a melhoria do processo educativo, no que tange às relações entre os 
diferentes atores escolares. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE DO ROCIO NETZEL 
Orientador: FLÁVIA DIAS DE SOUZA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A importância da participação da família na vida escolar do aluno 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Participação, Relação família-escola, Processo ensino aprendizagem, 
Resumo: A proposta deste material é o planejamento de ações que possibilitem a participação 
mais efetiva da família na vida escolar de seus filhos, por meio de um trabalho colaborativo entre 
família, aluno e escola. O trabalho conjunto pode trazer muitos benefícios à escola e aos alunos, 
garantindo uma prática educativa que promova aprendizagem e produza bons resultados na 
formação dos cidadãos. Com esta proposta que será implementada com os professores das 
turmas do 6º ao 9º ano, direção e equipe pedagógica do Colégio Estadual Otalípio Pereira de 
Andrade, espera-se oportunizar momentos de estudos e reflexões acerca do tema abordado. Ao 
final do processo de intervenção prevê-se a proposição de uma reunião com os envolvidos e as 
famílias, procurando contemplar as questões discutidas e as ações a serem implementadas para 
a melhoria do processo educativo, no que tange às relações entre os diferentes atores escolares. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE MARIA DAL MOLIN CRISTO 
Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
NA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA DO PDE/PR 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Afetividade, Processo de Ensino e de Aprendizagem, Conhecimento Científico 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica À afetividade e 
o processo de apreensão do conhecimento científico, vinculado à linha de estudo Articulação 
entre os segmentos de Gestão da Escola, do Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE/PR, turma 2016/2017. O referido projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Padre 
Carmelo Perrone - EFMP, no município de Cascavel/PR, com a participação dos alunos do 1º ano 
do Ensino Médio e Professores e teve como temática de estudo a Afetividade. Para tanto, 
trabalhou-se o conceito de Afetividade e sua importância para a apreensão do conhecimento 
científico, a partir de atividades sistematizadas na Unidade Didática, as quais contemplaram 
diferentes dinâmicas, dentre elas, com palestras, vídeos e rodas de conversa. Com o processo de 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, por meio da Unidade Didática, 
ampliou-se o estudo sobre o tema Afetividade, confirmando a sua relevância para o processo de 
Ensino e de Aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE MARIA DAL MOLIN CRISTO 
Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Afetividade e o Processo de Apreensão do Conhecimento Científico 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Afetividade, Processo Ensino Aprendizagem, Conhecimento científico 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica, a ser desenvolvido no Colégio Estadual Padre 
Carmelo Perrone - EFMP, com os estudantes do 1º ano do Ensino Médio, com os professores e 
com os pais, tem como objetivo geral compreender a relação entre a afetividade e sua 
importância para a apreensão do conhecimento científico. Os objetivos específicos são: a) 
trabalhar o conceito de afetividade e sua importância para a apreensão do conhecimento 
científico; b) elaborar um Plano de Ação, com metas a curto, médio e longo prazos, com destaque 
para ações que visam à relação entre a afetividade e o processo a apreensão do conhecimento 
científico. Os encontros, que serão sistematizados na Produção Didático-Pedagógica, 
contemplarão atividades de recortes de textos, vídeos, dinâmicas e rodas de conversa. Espera-se 
com o processo de implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica ampliar o estudo sobre 
a relação entre a afetividade e o processo de ensino e de aprendizagem, conforme mencionado. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE PASTORI LEME BATISTA 
Orientador: RICARDO DESIDÉRIO DA SILVA - IES: FECEA 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Saberes docentes Necessários à Prática da Inclusão 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Escola, Inclusão, Adaptações, Aprendizagem Significativa, 
Resumo: A inclusão de Pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NEE) torna-se ainda 
mais evidente um trabalho pedagógico sob a ação docente que contribua de forma efetiva e 
sistematizada na mediação do processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, há de pensar 
em um primeiro momento, na identificação histórica, cultural, política e social do processo de 
efetivação da inclusão nas escolas públicas de ensino, partindo em seguida para os 
conhecimentos básicos sobre os quais fundamentam o processo de adaptação curricular, que é 
foco central deste trabalho: currículo, ensino e aprendizagem e avaliação. Assim, seguimos para o 
principal objetivo desta intervenção que consiste em analisar e apresentar novas possibilidades 
de adaptações curriculares no processo de inclusão no Ensino Regular a partir de uma proposta 
de formação continuada no Colégio Unidade Polo, que permita a qualificação dos conhecimentos 
e saberes docentes para a sua real efetivação no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE PASTORI LEME BATISTA 
Orientador: RICARDO DESIDÉRIO DA SILVA - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AS POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÕES CURRICULARES NO PROCESSO DA 
INCLUSÃO NO COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Escola, Inclusão, Adaptações, Aprendizagem Significativa, 
Resumo: A inclusão de Pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NEE) torna-se ainda 
mais evidente um trabalho pedagógico sob a ação docente que contribua de forma efetiva e 
sistematizada na mediação do processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, há de pensar 
em um primeiro momento, na identificação histórica, cultural, política e social do processo de 
efetivação da inclusão nas escolas públicas de ensino, partindo em seguida para os 
conhecimentos básicos sobre os quais fundamentam o processo de adaptação curricular, que é 
foco central deste trabalho: currículo, ensino e aprendizagem e avaliação. Assim, seguimos para o 
principal objetivo desta intervenção que consiste em analisar e apresentar novas possibilidades 
de adaptações curriculares no processo de inclusão no Ensino Regular a partir de uma proposta 
de formação continuada no Colégio Unidade Polo, que permita a qualificação dos conhecimentos 
e saberes docentes para a sua real efetivação no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE RIBEIRO MIURA 
Orientador: Marta Lúcia Croce - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O TRABALHO COLETIVO COMO FORMA DE COMBATE À EVASÃO ESCOLAR NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo: Enfrentamento e combate ao 
abandono escolar 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Evasão Escolar, Trabalho Coletivo, 1 
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi Investigar as causas da evasão escolar no Centro 
Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) da cidade de Mandaguaçu, Estado 
do Paraná, a fim de obter subsídios para a elaboração de uma proposta de trabalho coletivo, que 
possa eliminar esta condição de abandono dos estudos. Realizamos uma pesquisa teórico-prática 
utilizando autores que debatem a questão da evasão escolar na educação de jovens e adultos, 
com levantamento de dados junto a professores e alunos por meio de entrevistas, assim como em 
encontros com os alunos e com profissionais da escola, no formato de grupo de estudos. Os 
resultados apontaram que, mesmo sendo um direito à educação (acesso e permanência) 
garantido em legislação, muitos alunos ainda não conseguem permanecer na escola e concluir 
seus estudos. Constatamos que a maior parte dos alunos abandonam seus estudos por fatores 
sociais, entretanto os profissionais da escola se sensibilizaram com o alto índice de evasão e um 
plano de intervenção foi elaborado. Esse plano conta com ações que serão implementadas 
durante todo o ano letivo de 2018, e fará parte do Projeto Político Pedagógico (PPP) do CEEBJA 
Mandaguaçu. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE RIBEIRO MIURA 
Orientador: Marta Lúcia Croce - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Trabalho Coletivo como Forma de Combate à Evasão Escolar na Educação de Jovens e 
Adultos 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo: Enfrentamento e combate ao 
abandono escolar 
Palavras-chave: EJA, Evasão Escolar, Gestão Democrática, Trabalho Coletivo 
Resumo: Essa Produção Didático-pedagógica tem como temática o trabalho coletivo como forma 
de combate à evasão escolar no CEEBJA Mandaguaçu e pretende subsidiar os profissionais 
desta escola, e todos profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos e convivem com 
alto índice de evasão escolar em seu cotidiano, no enfrentamento a essa problemática. A evasão 
escolar no CEEBJA Mandaguaçu nos gerou uma inquietação, nos levando a alguns 
questionamentos como: quais as principais causas que colaboram para que os alunos 
abandonem os estudos? É possível combater a evasão escolar no CEEBJA? E como um trabalho 
coletivo dos profissionais da escola pode auxiliar na permanência desses alunos na escola? Com 
esse intuito, foi elaborado esse material em formato de Unidade Didática, com atividades para ser 
implementadas com os alunos com o propósito de conhecer os anseios dos mesmos em relação 
à escola e estudos sobre a problemática evasão escolar na EJA, gestão democrática e trabalho 
coletivo com os profissionais do CEEBJA Mandaguaçu com o objetivo de construirmos juntos 
ações coletivas de combate à evasão escolar nessa Instituição Escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE THEREZINHA PEDROLO 
Orientador: VANICE SCHOSSLER SBARDELOTTO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: A AÇÃO DO PEDAGOGO NO PÓS-CONSELHO DE CLASSE 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Gestão democrática, Conselho de Classe, Avaliação 
Resumo: O estudo sobre a ação do pedagogo no pós-conselho tem o objetivo de colocar em 
evidência as práticas desses profissionais e a importância de refletir sobre esse momento com a 
intenção de subsidiar o trabalho dos pedagogos em seu cotidiano. Para entendermos a prática 
atual dos Conselhos de Classe, precisamos entender quais ideologias permeiam as políticas da 
escola pública brasileira, que projeto de gestão se desenvolve nas escolas, qual a 
intencionalidade das avaliações. Para que fosse possível fazer a análise sobre o entendimento 
das três etapas do Conselho de Classe ( pré-conselho e pós-conselho) foi desenvolvida pesquisa 
sobre essa instância com estudantes, responsáveis, professores e pedagogos. É no pós-conselho 
que as sugestões e decisões tomadas pelo pensar a educação são colocadas em prática, seja 
pela equipe pedagógica ou pelos professores. A importância desse momento é a ação, já que 
tanto no pré-conselho, como no Conselho de Classe, alunos e professores são convidados a 
refletir sobre sua atuação e sugerir novas ações para que a aprendizagem se efetive. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANE THEREZINHA PEDROLO 
Orientador: VANICE SCHOSSLER SBARDELOTTO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A AÇÃO DO PEDAGOGO NO PÓS-CONSELHO DE CLASSE 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Gestão democrática, Participação, Conselho de Classe, Avaliação, 
Resumo: O Conselho de Classe é uma das instâncias colegiadas que fazem parte da Gestão 
Democrática. A intenção em aprofundar os estudos sobre o conselho de classe, mais 
precisamente o pós- conselho surgiu pela necessidade de melhorar o conhecimento sobre esta 
parte importante do trabalho pedagógico, para ter mais instrumentos e atuar como articuladora do 
processo de aprendizagem dos estudantes e do processo de ensino aos professores. O grupo de 
estudos 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANY TABORDA DA SILVA GREGÓRIO 
Orientador: Adair Ângelo Dlarosa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DIVERSIDADE CULTURAL E AS IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR 
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO 
Palavras-chave: Diversidade, comunidade escolar, educação, 
Resumo: O presente artigo tem como título  A diversidade cultural e as implicações para a 
educação Escolar , considerando que o ambiente escolar é marcado pela diversidade dos 
sujeitos. O objetivo consiste em apresentar os resultados da intervenção didática realizada junto 
comunidade escolar, professores, agentes Educacionais, alunos e pais do Colégio Estadual 
Carlos Drumond de Andrade - EFMNP, localizado no município de Nova Tebas - PR. Teve como 
finalidade promover reflexões a respeito da Diversidade Cultural e as implicações para a 
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educação, com o intuito de analisar a problemática existente na comunidade escolar respondendo 
questões como: O que a comunidade escolar entende sobre diversidade cultural? Há um 
entendimento sobre como trabalhar a questão da diversidade na escola? Os direitos humanos são 
entendidos e respeitados na sua plenitude? E propor um trabalho de conscientização através de 
ações no ambiente escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIANY TABORDA DA SILVA GREGÓRIO 
Orientador: Adair Ângelo Dlarosa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENTENDIMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR ESCOLAR SOBRE DIVERSIDADE 
CULTURAL 
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO 
Palavras-chave: DIVERSIDADE, COMUNIDADE ESCOLAR, EDUCAÇÃO 
Resumo: A produção didática pedagógica norteia-se nas propostas do PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional, turma 2016 desenvolvido pela Secretaria de Estado do Paraná, 
dentro do contexto de Formação Continuada. Esta Unidade Didática tem como objetivo principal, 
propor estudos e ações pedagógicas para a comunidade escolar para a compreensão e 
entendimento da diversidade cultural e as intervenções no processo ensino e aprendizagem. 
Analisaremos as problemáticas existentes na comunidade escolar, sendo este um espaço de 
configuração da vida cotidiana revelado nos aspectos culturais envolvidos na linguagem, nas 
práticas e nas concepções de professores, agentes educacionais, alunos e pais. O intuito da 
pesquisa é responder perguntas, como: o que a comunidade escolar entende sobre. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIETE ZUCHINALI 
Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Reprovação no Ensino Médio: Como mudar esta realidade? 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação. 
Palavras-chave: Ensino Médio, Reprovação, Família-Escola 
Resumo: No presente artigo discute-se a questão da reprovação no Ensino Médio, objetivando 
expor as ações implementadas e os estudos realizados com ênfase na avaliação, na 
corresponsabilidade da família e na superação das dificuldades de acesso, permanência e 
sucesso enfrentados pelos educandos. Os dados referentes a esta modalidade de ensino foram 
se agravando a cada ano letivo e tanto professores, equipe gestora, pedagogos como 
comunidade sentem a necessidade de tomar uma atitude buscando minimizar os números de 
reprovação que estão muito além do aceitável. Para tratar do tema foram realizadas formações 
com os professores, trabalhos direcionados aos alunos em sala de aula visando sua permanência 
e sucesso, além de encontros com os pais prioritariamente os da primeira série do Ensino Médio 
noturno, onde observa-se a maior gravidade nos índices de reprovação. As análises realizadas 
foram extremamente engrandecedoras para o coletivo escolar, autores renomados foram citados 
fundamentando a leitura da realidade que se apresenta, possibilitando ainda proposições de 
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mudanças na prática avaliativa, bem como foi possível acompanhar e entender melhor as causas 
dos problemas que geram e são gerados pela reprovação escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIETE ZUCHINALI 
Orientador: Sabrina Pla Sandini - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Reprovação no Ensino Médio: Como mudar esta realidade? 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação. 
Palavras-chave: Reprovação, Processos Avaliativos, Corresponsabilidade, Expectativas de 
Futuro, 
Resumo: A reprovação tornou-se um dos desafios mais complexos para a escola, os números 
que a expressam têm se mostrado cada ano maiores, o que exige uma atitude mais direcionada 
ao problema. O presente estudo objetiva minimizar os números da reprovação no Ensino Médio 
noturno a partir de um trabalho direcionado à primeira série, onde os números apresentam-se 
mais preocupantes a cada ano. O trabalho junto aos professores visa análise dos processos 
avaliativos através da leitura de autores como Hoffman, Vasconcellos, Luckesi e Frigotto, junto 
aos pais pretende-se estabelecer corresponsabilidade na permanência e sucesso dos alunos 
desta modalidade, finalmente os alunos estarão desenvolvendo atividades relacionadas às 
próprias expectativas de futuro e motivação para o estudo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIZABETE DE OLIVEIRA 
Orientador: Maria Sílvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Bullying: Combatendo as Causas para Evitar os Efeitos 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Bullying, Violência Escolar, Ambiente Escolar, Formação de professores, 
Resumo: O presente artigo refere-se ao estudo de diversas situações ocorridas na escola e que 
podem ser caracterizadas como a prática de bullying, bem como busca discutir formas de 
convivência que levem o aluno a refletir, aceitar, respeitar e valorizar as diferenças, tendo em 
vista que a existência desta prática no espaço escolar é mais comum do que se possa imaginar e 
torna-se fundamental enfrentar este problema de maneira significativa para que não venha a 
interferir no rendimento escolar dos estudantes. Desta forma, o principal objetivo deste artigo é 
contribuir para evitar a dinâmica do bullying e suas implicações no ambiente escolar, visando a 
compreensão do seu significado e as consequências de sua prática, bem como orientar os 
professores na compreensão das ações relacionadas ao bullying para norteá-los na mediação e 
na prevenção de futuros casos. Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado o método de 
pesquisa bibliográfica, Internet e cases que fazem referências ao assunto segundo a ótica de 
vários autores que abordam esta temática. Neste sentido percebeu-se que este tema precisa ser 
discutido com maior intensidade dentro das escolas para melhor compreender os motivos que 
levam os estudantes a ter esse comportamento, tanto os meninos quanto as meninas. Sendo 
assim, constatou-se que a formação dos profissionais que atuam no contexto escolar é 
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fundamental, a fim de que possam intervir de forma imediata ao menor sinal deste tipo de 
situação no interior deste ambiente. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIZABETE DE OLIVEIRA 
Orientador: Maria Sílvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Bullying: Combatendo as Causas para Evitar os Efeitos 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Bullying, Ambiente escolar, Legislação, Prevenção, 
Resumo: O presente trabalho tem como tema o Bullying dentro do ambiente escolar, buscando 
alternativas para combater as causas e evitar seus efeitos dentro deste contexto. O referencial 
teórico deu-se por meio de uma pesquisa bibliográfica, Internet e cases sobre assunto segundo a 
ótica de vários autores. O objetivo central desta pesquisa é contribuir para evitar a dinâmica do 
bullying e suas implicações no ambiente escolar, visando a compreensão do seu significado e as 
consequências de sua prática. Justifica-se a escolha deste estudo, devido ao fato de que bullying 
já está presente há muitos anos dentro das escolas do mundo todo, mas percebe-se que este 
tema ainda não é discutido com maior intensidade dentro das escolas brasileiras. Para isso 
apresenta, também um apanhado sobre a legislação que versa sobre o tema, com ênfase 
especial na Lei Federal 13.1685, de 06 de novembro de 2015, pois acredita-se que baseado em 
uma legislação coerente que aponta para a necessidade de uma intervenção imediata nas 
escolas, tanto professores como alunos podem utilizá-la no enfrentamento e na prevenção desta 
forma de violência que está cada vez mais presente dentro das instituições de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIZANDRA DO ROCÍO ELIAS 
Orientador: Jamile Cristina Ajub Bridi - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR: um caminho para o atendimento dos alunos com 
deficiência intelectual no contexto da educação de jovens e adultos 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Inclusão, Deficiência, Flexibilização Curricular, 
Resumo: Este artigo apresenta as reflexões resultantes do trabalho desenvolvido no Programa 
de Desenvolvimento Educacional - PDE do Governo do Estado do Paraná, o qual foi desenvolvido 
com os educadores que atuam no CEEBJA Professor Domingos Cavalli, e no Grupo de Trabalho 
em Rede (GTR). O tema abordado Programa de Desenvolvimento Docente para o Atendimento 
dos Alunos com Deficiência Intelectual no Contexto da Educação de Jovens e Adultos, tem como 
objetivo discutir as possibilidades e estratégias de flexibilização curricular embasadas na proposta 
da educação inclusiva para alunos com deficiência intelectual inseridos na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). A temática surgiu pelo retorno de educandos com deficiência intelectual ao 
CEEBJA, o que produziu impasses no ambiente educativo tornando-se um desafio para os 
docentes e para a equipe pedagógica, devido às especificidades que esses educandos 
apresentam, exigindo assim, um repensar das práticas pedagógicas que valorizem os processos 
de aprendizagens diferenciados para atender todos os alunos. Diante disso, buscou-se com este 
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trabalho, analisar, refletir e pensar em ações que possam contribuir com os educadores para que 
esses atuem de maneira mais eficaz no atendimento de educandos com deficiência, visando 
assim à garantia de acesso, permanência e apropriação dos conhecimentos sistematizados 
desses alunos, efetivando-se a igualdade de oportunidades, uma vez que a educação inclusiva 
deve ser direcionada a todos os alunos da escola, sem distinção. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIZANDRA DO ROCÍO ELIAS 
Orientador: Jamile Cristina Ajub Bridi - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Programa de Desenvolvimento Docente para o Atendimento dos Alunos com Deficiência 
Intelectual no Contexto da Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Deficiência Intelectual, Inclusão, Flexibilização 
Curricular 
Resumo: O presente trabalho de pesquisa pretende orientar os educadores que atuam no 
CEEBJA Professor Domingos Cavalli, sobre as possibilidades e estratégias de flexibilização 
curricular embasadas na proposta da educação inclusiva para alunos com deficiência intelectual 
inseridos na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Pode-se dizer que a inclusão de educandos 
com deficiência intelectual vem aumentando significativamente na EJA o que produz impasses no 
ambiente educativo devido às limitações que esses educandos apresentam na compreensão e 
interpretação de conteúdos, exigindo assim, repensar as práticas pedagógicas que valorizem os 
processos de aprendizagens diferenciados para atender todos os alunos. A partir de observações 
participantes, de um questionário aplicado aos professores do CEEBJA e de revisões 
bibliográficas será realizado um caderno de orientações pedagógicas para atendimentos. Espera-
se com o presente trabalho oportunizar momentos de formação docente e reflexão da prática 
pedagógica buscando a flexibilização curricular em vista de uma educação inclusiva na EJA. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIZANE ZANLORENSI SPREA 
Orientador: MARTA REJANE PROENÇA FILIETAZ - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INTERAÇÕES DIALÓGICAS ENTRE PEDAGOGO E PROFESSOR NA INSERÇÃO DOS 
ALUNOS COM TDAH 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola. 
Palavras-chave: Pedagogo, Professor, Inserção, Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
(TDAH), 
Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar os resultados do projeto Professor Pedagogo: 
O mediador na inserção do aluno com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 
no Ensino Fundamental Anos Finais desenvolvido no Colégio Estadual Desembargador Clotário 
Portugal, no período de março a julho de 2017, com um grupo de sete professores. As atividades 
propostas foram desenvolvidas em oito encontros, com duração de quatro horas e pautaram-se 
no material didático elaborado para essa finalidade. Realizou-se uma pesquisa de cunho 
qualitativo a partir observação participante nos momentos de hora-atividade e do grupo de 
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trabalho em rede GTR, desenvolvido com 12 pedagogos de escolas estaduais do Paraná. O 
objetivo do trabalho foi orientar os professores quanto a estratégias de ensino para estudantes 
com laudo de TDAH, por meio da flexibilização curricular. Como o problema da falta de 
conhecimento teórico do assunto promove a exclusão, foram buscadas estratégias de estudo para 
fundamentar a prática dos professores. Assim, a metodologia foi constituída de atividades 
baseadas na reflexão sobre a prática pedagógica e as possibilidades de flexibilizações para 
adequar o ensino ao estilo de aprendizagem do educando com TDAH, por meio de sugestões de 
intervenções, a partir de um diálogo com a equipe pedagógica na hora-atividade. Os resultados 
da implementação evidenciaram que, no início do curso, os participantes apresentavam dúvidas 
para trabalhar como estudante que apresenta TDAH e, após a implementação (com debates, 
conversas, relatos de experiências), o grupo participante demonstrou ter ampliado seus 
conhecimentos sobre o tema. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIZANE ZANLORENSI SPREA 
Orientador: MARTA REJANE PROENÇA FILIETAZ - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) ENTENDER E 
FLEXIBILIZAR VAMOS COMEÇAR? 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola. 
Palavras-chave: Pedagogo, Professor, Inserção, Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
(TDAH), 
Resumo: Este caderno tem o objetivo de apresentar estratégias e encaminhamentos para incluir 
os alunos com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) do Ensino Fundamental 
Anos Finais, por meio de uma formação em serviço para os professores. Os estudos partiram de 
uma hipótese inicial de pesquisa que considerou as possibilidades do pedagogo articular a hora 
atividade do professor para realizar estudos e discussões, os quais servirão para reconhecer os 
alunos com TDAH como sujeitos sócio histórico capazes de superar dificuldades e alcançarem o 
sucesso processo ensino aprendizagem. A metodologia utilizada será a pesquisa ação e 
pretende-se neste trabalho analisar, discutir e incentivar os professores a reverem seus planos de 
trabalho docente buscando adotar a prática das flexibilizações curriculares no desenvolvimento 
metodológico de suas aulas no intuito de promover a inserção do estudante com TDAH no 
sistema educacional do Colégio Estadual Desembargador Clotário Portugal. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIZETE DOS SANTOS CAMPHORST 
Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PDE/PR: EM DEBATE A AFETIVIDADE NO PROCESSO 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Processo de Ensino- Aprendizagem, Afetividade, Transição, 
Resumo: Este artigo contempla parte das reflexões teórico-metodológicas desenvolvidas durante 
o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do estado do Paraná, turma 2016-2017. 
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Sistematiza o trabalho realizado por meio da implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica na Escola/Unidade Didática que está relacionado, particularmente, a relação entre a 
apropriação do Conhecimento Científico e a Afetividade. A implementação das atividades ocorreu 
no Colégio Estadual Pato Bragado - Ensino Fundamental e Médio, do município de Pato Bragado-
PR, cuja dinâmica contemplou Grupo de Estudos, participação no Conselho de Classe e 
Reuniões Pedagógicas com Alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, Pais e Professores, bem 
como a interlocução com os Profissionais inscritos no GTR - Grupo de Estudos em Rede. Como 
resultado dos trabalhos realizados, tem-se a convicção da importância do desenvolvimento de um 
trabalho de acompanhamento dos alunos nessa nova etapa da vida acadêmica, ou seja, da 
transição dos alunos do 5º para o 6º Ano do Ensino Fundamental, visando contribuir com a 
apropriação do conhecimento científico que está vinculado, também, com a dimensão sócio 
emocional. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIZETE DOS SANTOS CAMPHORST 
Orientador: Ireni Marilene Zago Figueiredo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Processo de ensino-aprendizagem: em debate a afetividade 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Processo de ensino-aprendizagem, Afetividade, Transição 
Resumo: A atenção aos motivos que podem estar interferindo, em cada nova etapa da vida 
acadêmica do estudante, tem como uma das principais preocupações a relação entre a 
apropriação do conhecimento científico e as relações sócio afetivas. Este Produção Didático-
Pedagógica, portanto, visa refletir sobre o processo de transição dos estudantes do 5º para o 6º 
Ano do Ensino Fundamental, no sentido de contribuir para minimizar as dificuldades decorrentes 
dessa transição. Deve-se ponderar, todavia, que são diversos os fatores que podem estar 
influenciando no processo de ensino-aprendizagem, no entanto, este projeto tem o intuito de 
responder, mais especificamente, ao seguinte questionamento: Qual a importância, no processo 
de ensino-aprendizagem, da relação entre a apropriação do conhecimento científico e a 
afetividade? Para responder ao referido questionamento objetiva-se, durante o processo de 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica efetivar os seguintes objetivos específicos: 
a) Interagir, nos Conselhos de Classe e Reuniões Pedagógicas com os alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental, Pais e Professores, destacando a importância da afetividade para 
apropriação do conhecimento científico; b) Planejar ações a curto, médio e longo prazos que 
priorizem a relação entre a afetividade e o processo de ensino-aprendizagem, com os alunos do 
6º Ano do Ensino Fundamental, Pais e Professores. Espera-se com o referido projeto, avançar na 
compreensão sobre o tema afetividade, por meio da interlocução entre pais, professores e 
estudantes do 6º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Pato Bragado - PR. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIZETE ZUCHINALI BAVARESCO 
Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Prevenção ao uso indevido de drogas: um desafio para a escola 
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Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Prevenção, Drogas, Escola 
Resumo: O presente artigo trata das atividades desenvolvidas no projeto de Intervenção: 
Prevenção ao uso indevido de drogas: um desafio para a escola, realizadas entre os anos de 
2016 e 2017, no Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE. O Projeto teve como público 
alvo os alunos da primeira série do ensino médio, do Colégio Estadual do Campo Joany 
Guilherme de Lima - EFM de Laranjeiras do Sul - Paraná. Considerando que na atualidade as 
drogas têm se tornado um instrumento de grande destruição da vida dos jovens e das famílias, 
propôs-se uma pesquisa sobre o conhecimento que os estudantes têm acerca das drogas. A 
partir disso foi dado prosseguimento desenvolvendo atividades com objetivo de criar espaço 
dentro do ambiente escolar para discutir a problemática das drogas, proporcionando ao jovem 
maior conhecimento para poder entender esse universo e ter possibilidade de escolher caminhos 
que o proporcione uma vida saudável. Contudo, realizar um trabalho preventivo ao uso de drogas, 
fazer com que o jovem pense e reflita de maneira crítica sobre sua vida, suas escolhas, seus 
desejos, suas frustrações e seu futuro. Repensar os discursos e as práticas repressivas 
predominantes nos debates sobre prevenção; desenvolver e ampliar argumentos consistentes, 
críticos e politizados sobre situações e contextos nos quais as drogas estão presentes foram 
possíveis a partir das atividades desenvolvidas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ELIZETE ZUCHINALI BAVARESCO 
Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Prevenção ao uso indevido de drogas: um desafio para a escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Prevenção, Drogas, Jovem, saúde, Escola 
Resumo: Considerando que no contexto atual as drogas têm representado um risco à qualidade 
de vida de milhares de jovens, constituindo-se em um dos problemas que mais preocupam a 
sociedade contemporânea, o presente estudo tem como objetivo criar espaço dentro do ambiente 
escolar para discutir a problemática das drogas, instrumentalizando o jovem a resistir à atração 
exercida por elas. Com base nos autores referenciados é possível afirmar que as drogas 
provocam alterações no sistema nervoso e são chamadas de drogas psicotrópicas, o consumo 
causa diretamente problemas à saúde, a família, aos amigos, ao rendimento escolar e 
indiretamente a todos que convivem com o usuário. A metodologia será por meio do 
desenvolvimento de uma cartilha de orientação aos pais, através de pesquisa bibliográfica, 
questionário e palestra com profissionais da saúde. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ESTELA MARIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO GOMES 
Orientador: Leziany Silveira Daniel - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A PRÁTICA DA 'HORA ATIVIDADE': Entre os limites e as possibilidades vislumbrados na 
experiência do Colégio Estadual Professora Rosilda de Souza Oliveira - Piraquara/PR 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
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Palavras-chave: Hora atividade, formação continuada, planejamento, função do pedagogo, 
mediação, 
Resumo: O presente trabalho é resultado das ações empreendidas no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 
desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) entre os anos de 2016 e 2017. 
Ancorado na metodologia da pesquisa-ação, o tema escolhido ocorreu devido à implementação 
de diversas leis que garantiram o espaço da hora atividade ao professor e, sobretudo, pela 
ampliação para um terço das horas destinadas para esse momento. Também, sabendo que o 
pedagogo, por lei, é o organizador da hora atividade dentro da escola, é importante que ele seja o 
mediador na interação com professores. Portanto, o presente artigo tem o objetivo de analisar e 
propor ações que possibilitem a articulação e a mediação do pedagogo, junto aos professores na 
implementação do tempo e da prática da hora atividade no Colégio Estadual Professora Rosilda 
de Souza Oliveira, situado no município de Piraquara/PR. Através de dados levantados em 
questionário e atividades respondidas pelos participantes, buscou-se compreender como o 
espaço e a prática da hora atividade se dá no interior do colégio em questão e como os 
professores fazem a articulação entre o planejamento, a avaliação e as formações continuadas 
utilizando esse espaço e, ainda, como o pedagogo media as diversas ações que acontecem 
dentro da hora atividade. O estudo se baseou em autores como Saviani (1985), Haddad e Silva 
(2012), Artigas (2012). 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ESTELA MARIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO GOMES 
Orientador: Leziany Silveira Daniel - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A mediação do pedagogo junto ao professor na implementação do tempo e da prática da 
'hora atividade' na escola 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Hora atividade, formação continuada, planejamento, função do pedagogo, 
mediação, 
Resumo: Esta Produção Didático Pedagógica, em forma de Caderno Temático, pretende unir a 
teoria pesquisada no Projeto de Intervenção Pedagógica na escola com a prática do professor e 
do pedagogo dentro do âmbito escolar. O tema escolhido se deu por conta da implementação de 
diversas leis que garantem esse espaço da hora atividade ao professor e, sobretudo, pela 
ampliação para um terço das horas destinadas para esse momento. Também, sabendo que o 
pedagogo, por lei, é o organizador da hora atividade dentro da escola, é importante que ele seja o 
mediador na interação com os professores. Portanto, o presente Caderno Temático tem o objetivo 
de analisar e propor ações que possibilitem a articulação e a mediação do pedagogo, junto aos 
professores na implementação do tempo e da prática da hora atividade no Colégio Estadual 
Professora Rosilda de Souza Oliveira, situado no município de Piraquara/PR. Para efetivação 
dessa proposta foi elaborado este material que contém os seguintes temas: A mediação do 
pedagogo na hora atividade do professor; Histórico e legislação sobre a hora atividade; 
Planejamento e avaliação dentro da Hora Atividade; O papel do pedagogo e a formação 
continuada na hora atividade do professor. Todo esse estudo tem o intuito de redimensionar o 
trabalho já realizado, visando melhorias, pois a hora atividade se constitui como um dos principais 
fatores para a promoção e valorização do trabalho do professor dentro da escola. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: EVANIZE ELIZA BUSS GESSER 
Orientador: SUELY APARECIDA MARTINS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ABANDONO E REPETÊNCIA NA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO: DESAFIOS E AÇÕES 
Tema: Abandono e repetência na 1ª série do Ensino Médio 
Palavras-chave: Jovens, Ensino Médio, Abandono, Reprovação, Ações, 
Resumo: O presente trabalho apresenta a concepção dos jovens da 1ª série do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Castro Alves - Ensino Fundamental e Médio de Enéas Marques e de seus 
professores sobre motivos/causas que estão contribuindo com a reprovação e abandono dos 
mesmos, disseminando uma cultura da culpabilização dos sujeitos escolares pelo fracasso. Neste 
contexto foi elaborado um trabalho de pesquisa, utilizando-se como instrumento de coleta de 
dados questionários para os alunos com questões abertas e fechadas, entrevistas 
semiestruturadas com jovens que abandonaram a referida série em 2015 e relato dos professores 
sobre a temática. Os resultados apontam que há fatores externos e internos a escola que 
contribuem com o abandono e reprovação. Entre os fatores externos estão aqueles de origem 
socioeconômica, cultural, histórica e política. Em relação aos fatores internos a escola destacam-
se a dificuldade do reconhecimento do jovem como sujeito, as práticas avaliativas e pedagógicas, 
falta de contextualização do conteúdo e sucessivas reprovações. Estes dados embasados na 
literatura científica subsidiaram as reflexões do grupo de estudos com professores e pedagogos 
para conduzir possíveis ações e soluções para evitar o insucesso escolar dos jovens do Ensino 
Médio. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: EVANIZE ELIZA BUSS GESSER 
Orientador: SUELY APARECIDA MARTINS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Abandono e repetência na 1ª série do Ensino Médio: desafios e ações 
Tema: Abandono e repetência na 1ª série do Ensino Médio 
Palavras-chave: Ensino Médio, jovem, abandono, repetência, ações coletivas, 
Resumo: Esta Unidade Didática destina-se aos profissionais da educação preocupados com o 
Ensino Médio, principalmente com a dificuldade de garantir a permanência e sucesso dos jovens 
estudantes. Assim, com o objetivo de problematizar e compreender os fatores que estão 
contribuindo com as questões do abandono e repetência de jovens na 1ª série do Ensino Médio, 
propomos a realização de grupo de estudos com pedagogos e professores do Colégio Estadual 
Castro Alves - Ensino Fundamental e Médio de Enéas Marques. Os encontros acontecerão na 
escola, quinzenalmente em forma de grupo de estudos. Trabalharemos com a apresentação e 
discussão de dados coletados junto aos jovens estudantes do colégio sobre sua experiência 
escolar e a partir da literatura científica dos seguintes temas: sujeitos jovens do Ensino Médio em 
seu contexto histórico, social e cultural; Jovens com dificuldades de permanência e sucesso na 
escola; Fracasso escolar: abandono e repetência; Estrutura e proposta do Ensino Médio. 
Elaboração com o coletivo da escola de ações para o jovem permanecer e ter sucesso no 
Colégio. Nesse sentido viemos apresentar uma capacitação para nossos professores e 
pedagogos, para repensarmos o Ensino Médio, com proposta e ações que contribuam para a 
permanência e o sucesso do jovem. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GENIVALDO GARBELLINI 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A COMPUTAÇÃO EM NUVEM EM UMA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Educação, Computação em nuvem, Prática docente, Ensino e aprendizagem, 
Resumo: Este artigo apresenta conceitos, aplicações e algumas propostas de uso das 
ferramentas da Computação em Nuvem no desenvolvimento das atividades de ensino no âmbito 
escolar. Seu foco está voltado à compreensão de como os docentes, que atuam no Ensino Médio 
em um Colégio Estadual do município de Assis Chateaubriand-PR percebem e utilizam estas 
ferramentas em suas práticas de ensino. As discussões e informações apresentadas neste artigo 
são resultados de estudos teóricos, das produções e das atividades realizadas em decorrência do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), biênio 2016-2017 (o Projeto de Intervenção 
Pedagógica, a Produção Didático-Pedagógica e a Implementação do Projeto Pedagógico na 
Escola) e das contribuições das discussões dos alunos/professores participantes do Grupo de 
Trabalho em Rede (GTR). Como resultado desse processo pôde-se identificar algumas questões 
presentes no cotidiano escolar que impedem ou dificultam o pleno uso das TICs no processo de 
ensino e aprendizagem. Dentre estas está a falta ou precária formação tecnológica do professor e 
precária estrutura física da escola, principalmente, em relação à conexão da internet. Ao mesmo 
tempo, propiciou, tanto aos professores inscritos no GTR quanto aos que participaram do curso 
prático (implementação do Projeto Pedagógico na Escola), algumas reflexões e experiências 
relativas às possibilidades pedagógicas desta ferramenta no cotidiano escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GENIVALDO GARBELLINI 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A COMPUTAÇÃO EM NUVEM COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Educação, Computação em Nuvem, Tecnologia, Ensino, Aprendizagem e 
Google Drive 
Resumo: As tecnologias se apresentam como ferramentas capazes de propor novas formas de 
ensinar e de aprender, constituindo-se em espaços de troca de experiências que podem contribuir 
para a construção de aprendizagens significativas. Este trabalho pretende estudar algumas das 
ferramentas da Computação em Nuvem e fazer uma análise apontando possibilidades 
pedagógicas dessas ferramentas. O projeto será desenvolvido em três etapas sendo, que na 
primeira etapa será realizado um estudo teórico sobre o tema. Na segunda etapa será feito um 
levantamento por meio de questionário sobre as dificuldades e o grau de conhecimento que os 
professores têm sobre o assunto e por último, será organizado e ministrado um minicurso com 
duração de quarenta horas destinado a sanar as principais dúvidas dos docentes do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Senador Teotônio Vilela, em relação ao uso pedagógico em sala de 
aula da Computação em Nuvem, com destaque para o Google Drive e Dropbox. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GIORDANO TITO ANGELI 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As Contribuições dos Cenários Materiais e Imateriais da Escola no Processo de Ensino e 
Aprendizagem 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Cenários, Contextualização, Zona de desenvolvimento proximal/eminente 
Resumo: O estudante, ao longo do processo de ensino e aprendizagem, no espaço escolar, cria, 
troca, estreita e fortalece vínculos materiais e imateriais, na sua relação com os educadores. Este 
processo educativo se integra aos contextos sociais, políticos, econômicos, religiosos, nos quais 
se insere a comunidade escolar. Neste texto, tem-se o foco na questão de como os cenários 
materiais e imateriais, a contextualização e o conhecimento, em relação à exploração da Zona de 
Desenvolvimento Proximal/Eminente, podem auxiliar, interferir e/ou contribuir neste processo de 
ensino e aprendizagem. Através do trabalho de aproximação do conhecimento formal com a 
realidade do estudante, acredita-se ser possível, pela organização do ambiente, do espaço, do 
cenário, que se evoquem elementos de ligação como contribuintes da construção do saber em 
sala de aula, nas, mas não somente, séries finais do Ensino Fundamental. Evidencia-se que a 
construção e/ou a desconstrução de cenários, tanto concretos quanto abstratos, a 
contextualização dos conteúdos, a organização dos espaços, podem contribuir na aprendizagem, 
na transformação da prática do ensino, enriquecendo leituras de mundo e percepções de 
realidade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GIORDANO TITO ANGELI 
Orientador: Vilmar Malacarne - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As Contribuições dos Cenários Materiais e Imateriais da Escola no Processo de Ensino e 
Aprendizagem 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Cenário, Contextualização, Zona de Desenvolvimento Proximal, 
Interdisciplinaridade 
Resumo: O estudante, ao longo do processo de ensino e aprendizagem, cria, troca, estreita e 
fortalece vínculos materiais e imateriais. Assim, através do trabalho de aproximação do 
conhecimento histórico humano com sua realidade, acredita-se ser possível, pela organização do 
ambiente, do espaço, do cenário, que se evoquem elementos de ligação entre este conhecimento 
histórico, entre os conteúdos da grade curricular e aqueles advindos do estudante, da sua 
realidade. Assim, nesta Produção, tem-se o foco na questão de como os cenários materiais e 
imateriais, a contextualização e o conhecimento e exploração da Zona de Desenvolvimento 
Proximal, podem auxiliar, interferir e/ou contribuir no processo de ensino e aprendizagem, de 
forma a superar este imediatismo, tão presente nos estudantes e já incorporado ao fazer 
pedagógico. Neste sentido não daria para estudar educação à revelia dos contextos sociais, 
políticos, econômicos, religiosos, nos quais se insere a comunidade escolar. Disto, espera-se que 
a construção e/ou a desconstrução de cenários, tanto concretos quanto abstratos, e que a 
contextualização dos conteúdos a serem trabalhados no coletivo da aula, assim como a 
organização destes espaços possam contribuir de maneira efetiva para o processo de ensino e 
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aprendizagem, enriquecendo leituras de mundo, percepções de realidade e, quiçá, contribuir na 
transformação da realidade da prática do ensino e da aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GISELE MINOZZO DOS SANTOS 
Orientador: Uilson Nunes de Oliveira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Tenho um aluno surdo, e agora? A práxis docente frente à inclusão de educandos surdos 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Cartilha Didática, Educandos Surdos, Inclusão Educacional, Língua Brasileira de 
Sinais, Práxis Docente, 
Resumo: Sabendo da demanda de educandos surdos inclusos na rede estadual de ensino e 
pensando a respeito da práxis docente existente atualmente, esta pesquisa pretende pensar e 
demonstrar estratégias para a capacitação de docentes da rede estadual no Município de Toledo, 
através de cursos de formação em Língua de Sinais, para o atendimento aos educandos surdos 
ingressos neste sistema de ensino, contribuindo com a inclusão educacional e social destes 
educandos, oportunizando o aprendizado, entendimento e divulgação da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS. O Material Didático-Pedagógico organizado para a realização da 
Implementação, a qual ocorreu no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, foi organizado no 
formato de Cartilha Didática, e pretendeu facilitar a compreensão dos docentes que realizaram o 
Curso de Capacitação ofertado na parte de implementação da pesquisa apresentado aos 
docentes no primeiro ano do PDE, de forma a (re) organizarem sua práxis, levando em conta as 
especificidades dos educandos surdos inclusos na rede estadual de ensino. Esta cartilha é 
composta por informações básicas a respeito da Língua de Sinais, estratégias, indicações e 
possibilidades metodológicas e dicas de como deve ser feito o trabalho com os educandos 
surdos, de forma a contemplar as especificidades de atendimento na área da surdez. Assim, 
espera-se que este trabalho haja como aporte teórico para o entendimento dos docentes com 
relação aos sujeitos surdos, além de suscitar nos leitores o entendimento a respeito de 
metodologias que cercam a Educação de Surdos no Estado do Paraná, em especial, no Município 
de Toledo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GISELE MINOZZO DOS SANTOS 
Orientador: Uilson Nunes de Oliveira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tenho um aluno surdo, e agora? A práxis docente frente à inclusão de educandos surdos 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Capacitação Docente, Educandos Surdos, Língua de Sinais Brasileira, Material 
Didático, Práxis Docente, 
Resumo: Pensando nos objetivos propostos no Projeto de Intervenção Pedagógica, onde 
desataca-se principalmente a práxis docente e formação profissional para o atendimento de 
educandos surdos, este Material Didático-Pedagógico que está no formato de Cartilha Didática, 
pretende facilitar a compreensão dos docentes que realizarão o Curso de Capacitação ofertado 
na parte de implementação da pesquisa anteriormente apresentado, de forma a (re)organizarem 
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sua prática docente, levando em conta as especificidades dos educandos surdos inclusos na rede 
estadual de ensino. Esta Cartilha Didática tem como objetivo ainda, contribuir para a inclusão 
educacional e social dos educandos surdos, oportunizando o aprendizado, entendimento e 
divulgação da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS aos docentes que atendem estes educandos 
em salas de aula inclusivas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GISELE WOZNIACK GREGÓRIO 
Orientador: MARIELDA FERREIRA PRYJMA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Articulações pedagógicas na transição dos alunos do 5º ano para o 6º ano do Ensino 
Fundamental 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: formação de professores, pedagogo, alunos em transição 
Resumo: O presente artigo revela o resultado de uma intervenção pedagógica que analisou o 
processo de transição dos alunos do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental. Partiu-se das 
seguintes premissas: (a) a articulação entre as redes de ensino do Ensino Fundamental é 
possível; (b) o desenvolvimento do trabalho pedagógico é considerado preponderante para essa 
transição; (c) os avanços aprimorariam esse processo de transição no que tange ao ensino e 
aprendizagem. A partir desses pressupostos, o objetivo que sustentou a intervenção buscou 
compreender como ocorre o processo de transição dos alunos do 5º e 6º anos do Ensino 
Fundamental da rede municipal e estadual. A metodologia com abordagem qualitativa sustentou 
teoricamente este estudo sendo utilizados os seguintes instrumentos: (a) pesquisa documental; 
(b) questionários para diagnosticar as percepções dos alunos e professores sobre as mudanças 
que ocorrem na transição do quinto para o sexto ano; (c) observação que ocorreu durante a 
propositura das atividades desenvolvidas. Os resultados indicam que o processo de transição 
pode ser aprimorado quando os professores e profissionais envolvidos se dispuserem a auxiliar 
nessa transição; a formação continuada de professores por meio da pesquisa da prática é o 
principal caminho para analisar e aprimorar o processo de ensino e aprendizagem; o pedagogo 
tem papel fundamental como articulador do trabalho pedagógico. Concluiu-se que o envolvimento 
entre os professores e profissionais da educação revelou que a pesquisa da prática pode ser algo 
real no interior das escolas na medida em que as pessoas se disponibilizam a tentar entender e 
melhorar uma situação concreta. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GISELE WOZNIACK GREGÓRIO 
Orientador: MARIELDA FERREIRA PRYJMA - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Articulações pedagógicas na transição dos alunos do 5º ano para o 6º ano do Ensino 
Fundamental 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Articulação, Processo de Transição, Política Institucional 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica busca articular o processo de transição entre 
o quinto e o sexto anos do Ensino Fundamental visando aprimorá-lo. O Colégio Estadual Abílio 
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Lourenço dos Santos, localizado no bairro de Santa Terezinha, município de Fazenda Rio 
Grande, Paraná, foi escolhido como espaço para a realização dessa proposta e contará com a 
participação de alunos, professores e demais profissionais da área envolvidos. Para contribuir 
com essa transição, as ações planejadas embasam-se em uma tentativa para a melhoria do 
processo como um todo, pois esse tem cunho teórico-prático, buscando aprimorar os processos 
educacionais dessa transição. Objetiva também, criar uma política institucional de atendimento ao 
aluno que chega a escola para dar continuidade a sua escolarização. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GISLAINE FABRÍCIO DE MELLO 
Orientador: SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS ADAPTAÇÕES CURRICULARES E METODOLÓGICAS: 
UM CAMINHO A SER PERCORRIDO 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola - A 
organização do trabalho pedagógico articulada aos desafios políticos, econômicos e culturais da 
sociedade na perspectiva da educação inclusiva e da diversidade 
Palavras-chave: Educação Especial e Inclusiva, Currículo, Adaptações Curriculares, PDE-
Formação de professores, 
Resumo: As inquietações e desafios que ocorrem no atual contexto escolar justificam a busca em 
compreender o currículo no processo de efetivação de uma proposta de educação inclusiva. O 
presente artigo é resultado de estudos e trabalhos realizados durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, tendo como objetivo a formação 
continuada de profissionais do Colégio Estadual Túlio de França por meio de aporte teórico e 
metodológico que subsidie práticas pedagógicas inclusivas no ensino regular/comum, envolvendo 
a adaptação e flexibilização do currículo, planejamento, metodologia e suas implicações no 
processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais. A 
pesquisa tem cunho bibliográfico com intervenção pedagógica por meio de grupo de estudos. 
Baseou-se em autores contemporâneos como: Mazzotta (1996-2011); Libâneo (2010), Sacristán 
(2000), Saviani (2004) entre outros. Evidenciam inquietações e necessidade de momentos de 
discussões como o que foi proposto, para respaldar ações pedagógicas que considerem a 
heterogeneidade, o acesso ao currículo, o atendimento às necessidades educacionais especiais e 
o direito de todos à aprendizagem. Conclui que para a efetivação de uma educação inclusiva que 
atenda as especificidades dos alunos com necessidades especiais com eficiência e qualidade é 
necessário formação profissional com aprofundamento teórico-metodológico, organização do 
planejamento enquanto instrumento direcionador da aprendizagem de todos e para todos, 
consideração das adaptações e flexibilizações curriculares não somente para o acesso ao 
currículo como principalmente para sua apropriação e o trabalho coletivo entre direção, equipe 
pedagógica, docentes e família. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GISLAINE FABRÍCIO DE MELLO 
Orientador: SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras de União da Vitória 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Adaptação e Flexibilização Curricular - Uma questão em debate 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola - A 
organização do trabalho pedagógico articulada aos desafios políticos, econômicos e culturais da 
sociedade na perspectiva da educação inclusiva e da diversidade 
Palavras-chave: Educação Especial e Inclusiva, Currículo, Adaptação e Flexibilização Curricular, 
Formação de professores, 
Resumo: As inquietações e desafios que ocorrem no atual contexto escolar justificam a busca em 
compreender o currículo no processo de efetivação de uma proposta de educação inclusiva. 
Como pesquisadora do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE procurou-se 
desenvolver um material didático pedagógico com propostas de atividades teórico-práticas 
orientadas, tendo como objetivo principal apresentar aporte teórico e metodológico que subsidie 
práticas pedagógicas inclusivas no ensino regular do ensino. Especificamente, as ações 
propostas neste caderno pretende contextualizar a histórica da educação especial no Brasil, para 
melhor compreender o processo de inclusão das crianças com necessidades educacionais 
especiais no ensino regular/comum; organizar material de apoio com fundamentação teórica que 
respalde a prática docente no processo de ensino-aprendizagem de alunos com necessidades 
educacionais especiais no ensino regular/comum; proporcionar espaço de formação contínua 
para professores do Colégio Estadual Túlio de França por meio de grupo de estudos envolvendo 
a adaptação e flexibilização do currículo, planejamento e metodologia e suas implicações no 
processo de ensino-aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GISLENE APARECIDA DOS SANTOS 
Orientador: Helena Izaura Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR: REPENSANDO CAMINHOS 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Formação de professores, práxis pedagógica, aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo sintetiza os resultados de estudos realizados no PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, 
2016/2017, caracterizando-se como Trabalho Final de participação no referido programa. O texto 
visa provocar reflexões acerca da formação de professores, partindo da formação inicial, para 
alcançar uma perspectiva centrada no desenvolvimento profissional, que inclui a articulação entre 
teoria e prática, fortalecida pela formação continuada. Neste trabalho fizemos uso da pesquisa 
bibliográfica, documental e participante, com base em teóricos que discorrem sobre o assunto, 
tais como: Gatti, Luckesi, Tardif, Libâneo, Vygotsky, dentre outros. Este estudo enfatiza a 
importância da formação continuada do professor como espaço de ressignificação do fazer 
pedagógico, discutindo a necessidade de se repensar este processo, a partir de uma análise 
sobre os saberes necessários, capazes de superar os desafios da contemporaneidade; sem que 
para isto ocorra o esvaziamento dos conteúdos historicamente acumulados, considerados 
essenciais, conforme as Diretrizes Curriculares Estaduais - DCE - PR. Consideramos fundamental 
que o professor tenha competência política para que, além de ensinar, possa promover, também, 
uma reflexão sobre a importância social dos conteúdos. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: GISLENE APARECIDA DOS SANTOS 
Orientador: Helena Izaura Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR: REPENSANDO CAMINHOS 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Formação de professores, práxis pedagógica, aprendizagem 
Resumo: O presente trabalho visa provocar reflexões acerca da formação de professores, 
partindo da formação inicial, para alcançar uma perspectiva centrada no desenvolvimento 
profissional, que inclui a articulação entre teoria e prática, fortalecida pela formação continuada. 
Faremos uso da pesquisa bibliográfica, documental e participante, com base em teóricos que 
discorrem sobre o assunto, dentre eles: Gatti, Luckesi, Tardif, Libâneo, Vigostky, entre outros. 
Para a inserção na escola, elaboramos um Caderno Pedagógico como base para ministrarmos 
um curso de extensão, durante o qual realizaremos um breve percurso histórico da formação 
docente, discutindo a necessidade de repensar a formação continuada de professores a partir de 
uma análise sobre os saberes necessários para fazer frente aos desafios da contemporaneidade, 
sem, que haja esvaziamento dos conteúdos historicamente acumulados, considerados essenciais, 
nas Diretrizes Curriculares Estaduais - DCE-PR. Acreditamos ser fundamental que o professor 
tenha competência política para, além de ensinar promover também uma reflexão sobre a 
importância social dos conteúdos. Os sujeitos envolvidos na pesquisa serão os professores da 
Educação Básica do município de Nova Olímpia-PR. A pesquisa é de natureza qualitativa, com 
base no materialismo histórico dialético. Iniciamos com o projeto de pesquisa que culminou com a 
elaboração um Caderno Pedagógico e finalizando o programa com a produção de um artigo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: INÊZ DE OLIVEIRA BRAGA 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONSELHO DE CLASSE: ESPAÇO COLETIVO PARA A ORGANIZAÇÃO 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Colegiado, Avaliação Escolar, Ensino e Aprendizagem 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado das atividades realizadas por meio do Projeto de 
Intervenção Pedagógica desenvolvido no Colégio Estadual José Ângelo Baggio Orso, de 
Cascavel - PR, vinculado às atividades do Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE, 
turma 2016/2017. A temática visa apresentar resultados de estudos, análises e reflexões acerca 
do Conselho de Classe, um órgão colegiado de suma importância para o processo de ensino e 
aprendizagem. Compreende-se a necessidade de fomentar meios para ampliar o diálogo, a 
compreensão e a atuação consciente dos educadores no Conselho de Classe, de modo que ele 
possa instrumentalizar ações coletivas e democráticas para a melhoria da qualidade educativa. 
Devido à dinamicidade do cotidiano escolar e a estrutura organizacional do sistema educativo, o 
Conselho de Classe nem sempre cumpre integralmente seus objetivos. Assim, urge a 
necessidade de romper com práticas excludentes e equivocadas por parte dos educadores 
durante a sua realização, promovendo reflexões teórico-metodológicas que resgatem a 
importância do Conselho de Classe para a coletividade escolar. Utilizaram-se como metodologia 
pesquisas bibliográficas sobre o assunto, bem como reflexões, análises e grupos de estudos com 
educadores da escola. A conclusão é que o Conselho de Classe constitui-se em um espaço de 
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reflexão pedagógica e coletiva na qual os sujeitos do processo educativo discutem e propõem 
ações educativas fundamentais ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: INÊZ DE OLIVEIRA BRAGA 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Conselho de Classe como espaço diagnóstico e articulador do trabalho pedagógico 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Aprendizagem Avaliação, Coletivo, 
Resumo: Esta Unidade Didática contêm a Produção Didático-Pedagógica que tem como objeto 
de estudo o Conselho de Classe: órgão colegiado de caráter essencialmente pedagógico e 
prioritário no processo educativo visa uma maior compreensão sobre sua verdadeira função a 
partir de estudos e de reflexões sobre sua real importância no processo de ensino aprendizagem, 
enquanto espaço de participação coletiva para análise, discussão e avaliação sobre o 
desempenho acadêmico do aluno, da metodologia utilizada pelos professores e da organização 
do trabalho pedagógico desenvolvido na escola. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: IRENE BOIKO DA ROSA 
Orientador: AURÉLIO BONA JUNIOR - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os principais problemas de aprendizagem apresentados por alunos ingressantes no sexto 
ano do ensino fundamental: compreensão e proposta de minimização 
Tema: Pedagogia 
Palavras-chave: pais, alunos, professores, pedagogos, sistema de ensino 
Resumo: Ao refletir sobre a baixa qualidade da aprendizagem nas Séries Finais do Ensino 
Fundamental, e o crescimento dos desafio para o cumprimento da função da escola, como a 
indisciplina, o desinteresse pelos estudos, a falta de responsabilidade em organizar o material 
escolar correto para as aulas, resistência à entrega de trabalho e tarefas nas datas determinadas, 
as falta às aulas sem justificativa suficiente, a recusa ao estudo mais intensos para avaliações e 
recuperações, excesso de notas baixas, aumento das aprovações por Conselho de Classe, bem 
como de reprovações. Para contribuir com a escola, minimizando estes desafios, foi desenvolvida 
a Unidade Didática: Os principais problemas de aprendizagem apresentados por alunos 
ingressantes no 6º Ano do Ensino Fundamental: compreensão e proposta de minimização, 
através de ações com professores, responsáveis e alunos. Acredita-se que um dos principais 
fatores que contribuem com a imposição destes desafios seja o impacto causado na adaptação 
dos alunos ao Sistema Educacional que, a partir do 6º Ano, se coloca de forma muito diferente 
quanto à sua organização. Percebe-se que esta passagem ou mudança de modelo educacional é 
muito brusca e acaba dificultando o desempenho escolar dos alunos. Por isso, o presente projeto 
organizou ações como Grupo de estudos com os professores; Envolvimento com os pais no 
processo; Trabalho com os alunos na adaptação ao novo Sistema de Ensino: Acompanhamento 
do sexto ano nas atividades, visando assim colaborar, para que se integrem de forma menos 
traumática. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: IRENE BOIKO DA ROSA 
Orientador: AURÉLIO BONA JUNIOR - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM APRESENTADOS POR ALUNOS 
INGRESSANTES NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: COMPREENSÃO E PROPOSTAS 
DE MINIMIZAÇÃO 
Tema: PEDAGOGIA 
Palavras-chave: Educação Básica, Séries Finais do Ensino Fundamental, Aprendizagem, 
Formação de Professores, 
Resumo: Ao refletir sobre a baixa qualidade da aprendizagem e o crescimento dos desafio nas 
Séries Finais do Ensino Fundamental, como indisciplina, desinteresse pelos estudos, 
irresponsabilidade em organizar o material para o dia a dia, não entregar os trabalhos e tarefas 
nas datas determinadas, faltar às aulas, não estudar para avaliações/recuperações, notas baixas, 
aprovação pelo Conselho de Classe e reprovação. Para contribuir com a escola, minimizando os 
desafios citados, desenvolver-se-á a Unidade Didática: Os principais problemas de aprendizagem 
apresentados por alunos ingressantes no 6º Ano do Ensino Fundamental: compreensão e 
proposta de minimização, através de ações com os professores, responsáveis e alunos, 
colaborando para minimizar os impactos na adaptação ao novo Sistema Educacional, quando os 
alunos iniciam o sexto ano, por conta das diferenças existentes entre os Sistemas de Ensino das 
Séries Inicias e Finais do Ensino Fundamental, refletindo junto com aos professores e pais, os 
impactos que essas mudanças causam, dificultando o desempenho escolar dos alunos, 
desenvolvendo ações como: Grupo de estudos com os professores; Envolvimento dos pais no 
processo; Trabalho com os alunos na adaptação ao novo Sistema de Ensino: Acompanhamento 
do sexto ano em todas as atividades visando assim colaborar, para que se integrem à nova 
escola com sucesso. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: IVANICE MARIA THOMÉ 
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PROFESSOR PEDAGOGO E A ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE: A 
MEDIAÇÃO POSSÍVEL 
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO 
PEDAGOGO NA ESCOLA 
Palavras-chave: Professor Pedagogo, Gestão, Instâncias Colegiadas, Conselho de Classe, 
Resumo: O artigo apresenta um estudo desenvolvido no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, instituído e gerenciado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
Trata-se de uma pesquisa que se motivou por rever o papel do Professor Pedagogo na gestão 
democrática, principalmente no que tange ao Conselho de Classe enquanto instância colegiada 
de caráter pedagógico. Neste sentido, o objetivo deste artigo é refletir sobre o Conselho de Classe 
em sua função e realização no contexto da escola pública. Adotou-se como metodologia uma 
pesquisa bibliográfica inicial nas obras, de Dalben (1995, 2004), Paro (2002), e Gabriel e Piassa 
(2016). Os temas tratados foram: o papel do Professor Pedagogo e a função social da escola; o 
Conselho de Classe numa perspectiva histórica; o papel do Professor Pedagogo no Conselho de 
Classe e na aprendizagem. O estudo também contou com uma pesquisa de campo na 
modalidade pesquisa-ação organizado em três momentos: grupo de estudo presencial para 
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professores e Professores Pedagogos na escola; oficina para os Professores Pedagogos dos 
estabelecimentos de ensino jurisdicionados ao Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã; 
formação à distância (EaD) através do grupo de trabalho em rede (GTR), que é uma modalidade 
mediada por tecnologia virtual de informação e de comunicação. Os sujeitos de cada um desses 
momentos foram diferentes. Constata-se que a realização do Conselho de Classe ainda está 
distante de ser um momento riquíssimo em que a escola e seus agentes avaliam o trabalho 
formativo que estão desenvolvendo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: IVANICE MARIA THOMÉ 
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O PROFESSOR PEDAGOGO E A ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE: A 
MEDIAÇÃO POSSÍVEL 
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO 
PEDAGOGO NA ESCOLA 
Palavras-chave: Professor Pedagogo, Gestão, Instâncias Colegiadas, Conselho de Classe 
Resumo: O presente artigo é uma produção didático-pedagógica em que o Conselho de Classe é 
um assunto que está longe de se esgotar por ser discutido constantemente tanto na educação 
básica quanto na academia. Ainda é comum observar a compreensão relativa ao Conselho de 
Classe como um momento de catarse, em que os docentes apresentam e dividem os problemas, 
sem que, consequentemente, se faça a auto avaliação do trabalho em sala de aula. Neste 
sentido, o objetivo deste artigo inicial é refletir coletivamente sobre o Conselho de Classe em sua 
função e realização no contexto da escola, sendo esta uma instância coletiva da gestão 
pedagógica. Adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica nas obras, priorizando Dalben, 
(1995, 2004) Paro (2002) e pesquisas desenvolvidas pelos participantes do Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE. O estudo foi organizado em três 
partes: o papel do professor pedagogo e a função social da escola; o conselho de classe numa 
perspectiva histórica; o papel do professor pedagogo no conselho de classe e na aprendizagem. 
Constata-se que a realização do conselho de classe ainda está distante de um momento 
riquíssimo em que a escola e seus agentes avaliam o trabalho formativo que estão 
desenvolvendo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: IVONETE FELINA ANTUNES 
Orientador: Evaldina Rodrigues - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LEITURA E INTERPRETAÇÃO: FERRAMENTAS PARA A APRENDIZAGEM E 
ELABORAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Ensino, Metodologia, Aprendizagem, 
Resumo: A forma como o Plano de Desenvolvimento Educacional é sistematizado pela 
Secretaria de Estado conduz o professorado a produzir subsídios teórico-metodológicos voltados 
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às dificuldades de aprendizagem na sala de aula. A problemática aqui levantada originou-se nos 
Conselhos de Classe, uma vez que, nesse espaço de discussões é comum os docentes 
relacionarem o desempenho dos alunos às capacidades de leitura e interpretação. Assim, o 
objetivo deste é apresentar resultados dos estudos realizados na fase de implementação no 
processo de formação continuada, no referido plano educacional. A utilização de questionário 
trouxe para a reflexão, dados reais que demonstram o pensamento dos alunos do primeiro ano do 
Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Paraná, sobre leitura e interpretação. Os 
dados organizados em forma de gráficos motivaram as discussões do grupo de estudos formado 
pelos professores da turma pesquisada. A Teoria Histórico Cultural e Histórico-Crítica 
fundamentaram essas discussões. A primeira, esclarecendo como o sujeito/aluno aprende e se 
desenvolve, e a segunda, em como organizar o ensino de modo a ocorrer à aprendizagem. A 
discussão parte da premissa: a leitura e interpretação são ferramentas para a aprendizagem do 
conhecimento científico em todas as disciplinas. Por isso, propõem-se reflexões que articulam 
professores das diferentes matérias e conteúdos. O encaminhamento dos trabalhos envolveu 
estudos de textos, exibição de vídeos e análise dos gráficos gerados a partir do questionário 
aplicado aos alunos. Os resultados da pesquisa são evidenciados nos pareceres dos professores 
cursistas sobre o aprendizado de leitura, interpretação e metodologia de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: IVONETE FELINA ANTUNES 
Orientador: Evaldina Rodrigues - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ORGANIZAÇÃO DO ENSINO E INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NAS DIFICULDADES DE 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Aprendizagem, Desenvolvimento, metodologia, 
Resumo: A compreensão de textos discutida em Conselho de Classe não é diferente das 
afirmações apresentadas pelas DCE (PARANÁ, 2008). Nesse espaço é comum os docentes 
relacionarem os resultados das avaliações com as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 
Nesse contexto, a função prioritária do pedagogo é prestar orientação pedagógica aos 
professores, isto é, auxiliar os docentes na organização da prática pedagógica, de modo a intervir 
sobre as dificuldades de leitura e interpretação em todas as disciplinas do primeiro ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Cultura Universal, Município de Farol. A Teoria Histórico Cultural e 
Histórico-Crítica fundamentam essas discussões. Parte da premissa que se refere à leitura e 
interpretação como ferramentas para a aprendizagem do conhecimento científico de todas as 
disciplinas e por isso, propõem reflexões que articulam professores das diferentes matérias e 
conteúdos. O encaminhamento desse projeto tomará a forma de grupo de estudos, envolvendo 
estudos de textos, exibição de vídeos, imagens e músicas, demonstrativo de dados educacionais 
sobre o aprendizado de leitura e interpretação, como subsídios teórico-práticos para auxiliar na 
discussão da problemática e na reflexão das questões propostas, refletindo as práticas 
pedagógicas, como o aluno aprende e se desenvolve e possibilidades de organização do ensino. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: IVONETE SCHREINER SPIASSI 
Orientador: ÂNGELA MARIA SILVEIRA PORTELINHA - IES: UNIOESTE 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_ped_unespar-campomourao_ivonetefelinaantunes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_ped_unespar-campomourao_ivonetefelinaantunes.pdf


 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PEDAGOGO COMO ARTICULADOR DO TRABALHO PEDAGÓGICO E SUA 
ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e o Papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Professor Pedagogo, Articulação Pedagógica, Educação Especial, Inclusão, 
Resumo: Este trabalho aborda o tema do Pedagogo como articulador do trabalho pedagógico e 
sua atuação na educação inclusiva e destina-se a pedagogos preocupados em reexaminar e 
refletir as práticas institucionais e as ações docentes. Teve como motivação a participação no 
PDE, durante o ano de 2016, e a implementação, no ano de 2017. A falta de conhecimento sobre 
a inclusão dos alunos no ensino regular é um dos desafios da rotina pedagógica dos educadores. 
Desse modo, o objetivo foi analisar a função do pedagogo na escola como um articulador do 
processo de ensino e aprendizagem, fazendo a mediação do conhecimento entre o professor da 
classe regular e o professor da Sala de Recursos Multifuncional. A metodologia adotada baseou-
se em encontros de estudo, com leitura e discussão sobre a especificidade do trabalho 
pedagógico e como o pedagogo pode realizar um trabalho que torne a inclusão mais humanizada. 
Concluímos que, realizar o trabalho pedagógico tendo como prática a articulação entre a 
educação regular e a educação especial, requer aprofundamento sobre o tema. Assim 
enfatizamos a importância do pedagogo criar tempo e espaço de estudos e discussões, sobre 
esta demanda presente na escola, buscando transformar a prática educativa através da 
articulação dos conhecimentos teórico-metodológicos das demais ciências. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: IVONETE SCHREINER SPIASSI 
Orientador: ÂNGELA MARIA SILVEIRA PORTELINHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PEDAGOGO COMO ARTICULADOR DO TRABALHO PEDAGÓGICO E SUA ATUAÇÃO 
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Tema: Currículo organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Pedagogo, Articulação Pedagógica, Educação Inclusiva, 
Resumo: Este caderno Temático destina-se a Pedagogos preocupados com a sua pratica 
pedagógica e tem como proposito pensar e ressignificar sua atuação na educação inclusiva 
através da realização de grupo de estudos, pois entende que o Pedagogo está sempre em busca 
de alternativas que garantam a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos. Tem como 
objetivo compreender a função do Pedagogo, como articulador do trabalho pedagógico, 
possibilitando momentos de estudo e reflexão sobre as práticas institucionais e ações docentes 
que envolvem os processos da educação inclusiva. Ressalta a necessidade do Pedagogo 
compreender a sua função na escola realizando a articulação entre as demais áreas do 
conhecimento, proporcionado, assim, uma nova forma de ver a Educação Especial no Ensino 
Comum. O uso de referenciais teóricos irá fortalecer a reflexão e a discussão proposta, e com 
isso pretendemos redimensionar a atuação do Pedagogo na escola, onde ele passe da posição 
de expectador para agente de transformação na educação inclusiva. Esperamos que através do 
estudo seja adotada uma nova postura política, que seja o fortalecimento da educação que 
humaniza e muda as relações do coletivo escolar. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: IZABEL CRISTINA HENRIQUE ROSATO 
Orientador: Luiz Antônio de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO BULLYING NA ESCOLA - UMA ANÁLISE DAS 
MUDANÇAS/PERMANÊNCIAS NAS PRODUÇÕES DO PDE 
Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e currículo 
Palavras-chave: Violência na Escola, Bullying, Prevenção, 
Resumo: O Bullying é um tipo de violência que se caracteriza por agressões repetitivas a um 
determinado indivíduo. O fenômeno acontece principalmente na escola, pois esta acolhe alunos 
de diferentes culturas, religiosidade e etnia que, por sua vez, favorecem conflitos de opiniões que 
podem dar origem a agressões físicas, morais ou psicológicas. Assim, para conhecer as 
características desse fenômeno buscou-se referências em vários autores por meio de pesquisas 
bibliográficas. Realizou-se também um mapeamento dos artigos produzidos na área de Gestão 
Escolar do PDE com o objetivo de analisar as mudanças e permanências dessa violência, discutir 
os conceitos e verificar as proposituras realizadas para o enfrentamento do problema e, na 
medida do possível, subsidiar o encaminhamento da produção Didático Pedagógica 
implementada com alunas do Curso Formação de Docentes. Os artigos científicos possibilitaram 
verificar o empenho para cientificar a importância da prevenção e, mais tarde, no trabalho 
realizado in loco, pôde-se observar uma mudança nos comportamentos agressivos entre as 
alunas para uma situação mais amistosa, como resultado de um trabalho de conscientização de 
atitudes que se configuravam como Bullying. Por meio das interações dos cursistas do GTR 
verificou-se que o fenômeno é uma realidade presente nas escolas onde aqueles atuam e a 
percepção de que a prevenção continuada é a melhor opção é altamente significativa, uma vez 
que dessa forma é possível informar os alunos sobre as consequências desastrosas e prevenir a 
prática dessa violência. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: IZABEL CRISTINA HENRIQUE ROSATO 
Orientador: Luiz Antônio de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Violência na Escola: Bullying 
Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e currículo 
Palavras-chave: Violência na Escola, Bullying, Prevenção 
Resumo: A prevenção e combate ao Bullying escolar é um assunto importante e necessário, visto 
que é uma prática observada no meio escolar e analisado como um fenômeno social agressivo 
presente em toda sociedade. Essa constatação justifica a escolha do tema Violência na Escola - 
Bullying. A proposta tem por objetivo, analisar as mudanças e permanências desse 
comportamento nos artigos do Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE, para 
desenvolver um trabalho com os alunos do 1º. Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Cyríaco 
Russo. E.M. e N. de Bandeirantes-Paraná. A relevância do tema é verificada em uma infinidade 
de artigos mapeados e alguns, publicados na área de Gestão Escolar foram elencados para 
compor o referencial teórico desta produção. É um número que confirma o tamanho da incidência 
do fenômeno e mostra a urgência de um efetivo trabalho de prevenção e de contenção por meio 
de programas que mostrem aos alunos os efeitos devastadores para quem sofre as agressões, e 
as medidas punitivas cabíveis contra a prática dessa violência, uma vez que, a legislação 
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brasileira já analisa o Bullying como uma conduta criminosa por quem pratica e da instituição que 
fica impassível diante desse crime. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JACY DE CAMPOS COBRISKI 
Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Propostas de ações pedagógicas para o processo de leitura espontânea e prazerosa 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Leitura, Incentivo, Ensino, 
Resumo: O presente artigo diz respeito a um desafio pedagógico de incentivo à leitura no Ensino 
Fundamental, através da implementação do projeto intitulado: Propostas de ações pedagógicas 
para o processo de leitura espontânea e prazerosa. Observa-se que grande parte dos alunos 
consegue dominar novas tecnologias, porém, em relação às atividades que exigem compreensão 
e raciocínio lógico apresentadas em sala, esse domínio não acontece. Um dos motivos é que os 
alunos não estão adequadamente motivados para o estudo e fruição da leitura e interpretação. 
Por isso, procurou-se trabalhar com um tema que os instigassem, utilizando metodologias 
diversificadas, enfatizando alguns gêneros textuais como: contos, filmes, imagens, fábulas e 
notícias, para criar o gosto e prazer de ler, visando à formação do leitor. O projeto foi 
desenvolvido com alunos de uma turma de Sexto Ano do Ensino Fundamental, do Colégio 
Estadual Professora Helena Ronkoski Fioravante, do município de Reserva, PR. A experiência 
revelou que é possível engajar os alunos no estudo e fruição da leitura de uma forma dinâmica, 
participativa, crítica e criadora. As ações pedagógicas desenvolvidas ao longo da proposta foram 
satisfatórias, considerando que os alunos tomaram gosto pela leitura e interpretação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JACY DE CAMPOS COBRISKI 
Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Propostas de ações pedagógicas para o processo de leitura espontânea e prazerosa 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Leitura, Incentivo, Ensino, 
Resumo: Esta Unidade Didática consiste em desenvolver estratégias de leitura com os alunos de 
sexto ano de uma escola pública no município de Reserva. A intenção é incentivá-los a ter 
interesse pela leitura de livros, revistas, jornais e Serão realizadas atividades em forma de 
oficinas, com práticas focadas nos diferentes gêneros (contos, filmes, imagens, fábulas, notícias 
etc.), partindo do conhecimento prévio do aluno para estimular e transformar a leitura em algo 
prazeroso e significativo, com dinâmicas que favoreçam a motivação e enriqueçam o processo de 
leitura. 

 

 
 

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


Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JANETE APARECIDA GUIDI 
Orientador: Nerlí Nonato Ribeiro Mori - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) E SEUS 
REFLEXOS NO ENSINO MÉDIO 
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: Avaliações externas, IDEB, Índice de Desenvolvimento Educacional, Políticas 
Públicas 
Resumo: O presente artigo contempla a sistematização dos resultados da aplicação do Projeto 
de Intervenção destinados aos alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública, 
localizada no município de Sarandi - PR. Tem por objetivos caracterizar as avaliações externas, 
discutir o IDEB do referido Colégio e a Medida Provisória 746/2016 sob o viés do olhar dos jovens 
estudantes trabalhadores do período noturno, os quais em sua maioria, desconhecem os 
sistemas de avaliação externa existentes no Brasil, os seus os objetivos e não entendem o 
significado destes e/ou o que contribui para a sua formação escolar. O trabalho foi pautado na 
pesquisa-ação e contou com a participação de vinte e quatro alunos. Para alcançar os objetivos 
propostos foram realizadas atividades com os alunos e alguns professores para refletirem sobre 
as avaliações externas e a influência que tem o IDEB no cotidiano da escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JANETE APARECIDA GUIDI 
Orientador: Nerlí Nonato Ribeiro Mori - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e seus reflexos no Ensino 
Médio 
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: Educação, IDEB, Ensino Médio 
Resumo: O objetivo dessa Unidade Didática que compõe a estrutura de um caderno temático é 
proporcionar aos alunos e comunidade escolar uma análise histórica e crítica das políticas de 
avaliação do SAEB a fim de investigar possibilidades que possam enfrentar a realidade 
apresentada pelos resultados desta avaliação. Esse trabalho ocorrerá no Colégio Estadual do 
Jardim Panorama - Ensino Fundamental e Médio na cidade de Sarandi. O procedimento 
metodológico para a realização do trabalho será a pesquisa-ação de caráter investigativa com 
vistas a facilitar o trabalho de intervenção que será realizado de forma que contemple tanto os 
alunos como os professores através das ações como estudos e reflexões que envolveram o 
estudo referente às políticas de Avaliações Externas, a análise de gráficos e tabelas que 
mostrassem o desempenho da escola no Fluxo dos Alunos (promoção, repetência e evasão), na 
Prova Brasil, no IDEB de uma escola pública do Estado do Paraná e o reflexo dessas avaliações 
no cotidiano escolar. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O/A EU, O/A OUTRO/A E O/OS 'NÓS' 
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO 
Palavras-chave: Educação para a sexualidade, Formação docente, Diversidade, 
Resumo: A educação para a sexualidade é um tema que tem tido ressalvas para que esteja 
presente no cotidiano escolar, quer seja por não ter tido um amparo legal, que estabeleça 
diretrizes de como possa ser efetivado, ou pela própria dificuldade dos/as professores/as que não 
sabem o que pode ou não ser dito, ou até mesmo por tabus que impedem que o assunto seja 
discutido entre os/as alunos/as. Objetivando abrir espaço para discussão em relação à temática, 
por meio de fundamentação teórica, materiais audiovisuais e literatura, pretendeu-se 
instrumentalizar os/as cursistas, sendo eles/as educadores/as do ensino público: Educação 
infantil, Ensino Fundamental e Médio, além de funcionários/as das escolas, agente II, psicóloga e 
assistente social do município de Atalaia - PR, totalizando 58 participantes, a fim de que possam 
conhecer sobre o assunto, desvelar muitos dos preconceitos que há sobre o tema. 
Compreendendo que a sexualidade faz parte da vida de todo o ser humano, que é apenas uma 
parte do ser, que cada um/a pode e deve vivê-la da melhor forma possível, cabendo a si este 
direito, e que, se tratando de direito, deve ser respeitado. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JÂNIA PAVINATI 
Orientador: Eliane Rose Maio - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O EU, O/A OUTRO/A E O/OS  NÓS  
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO 
Palavras-chave: PDE, Educação para sexualidade, Preconceito, Respeito, 
Resumo: A unidade didática produzida parte de estudo bibliográfico de artigos produzidos sobre 
a temática da sexualidade, conceituando os termos, demonstrando por meio de documentários e 
contos infantis como temos alguns estereótipos de ser masculino e feminino e proporcionando 
momentos de discussão entre os/as cursistas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JANICE SOARES MENDES 
Orientador: Leila Pessoa Da Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A AVALIAÇÃO COMO MEDIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Educação Básica, Avaliação Mediadora, Ensino e Aprendizagem, 
INTRODUÇÃO 
Resumo: A avaliação da aprendizagem é um importante componente no processo de ensino e 
aprendizagem no contexto escolar e tem sido discutida sob várias óticas entre os pesquisadores. 
Neste artigo pretende-se demonstrar as práticas presentes no trabalho docente no que tange à 
avaliação da aprendizagem e apresentar os resultados obtidos a partir da implementação de uma 
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proposta de avaliação da aprendizagem na perspectiva mediadora com professores do 6º ano do 
Ensino Fundamental de uma escola pública situada na região noroeste do Estado do Paraná. 
Percebeu-se que a avaliação numa perspectiva classificadora é uma prática arraigada no 
contexto escolar e que mudar essa concepção é um processo lento, que requer um longo trabalho 
a ser desenvolvido. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JANICE SOARES MENDES 
Orientador: Leila Pessoa Da Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Construindo um caminho para a avaliação mediadora do processo de ensino e de 
aprendizagem 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Avaliação, ensino e aprendizagem, mediação 
Resumo: A produção didático-pedagógica apresenta material de estudo e discussão sobre a 
avaliação da aprendizagem na perspectiva mediadora. Essa proposta de trabalho se justifica pela 
necessidade de aprimoramento da prática de avaliar com olhos voltados para a qualidade do 
ensino, tendo em vista que consideramos que a avaliação deve estar a serviço da garantia da 
aprendizagem. Assim, os objetivos propostos são possibilitar aos professores uma reflexão da 
sua prática pedagógica no ato de planejar o ensino, levando em conta o processo avaliativo como 
um apoio na intervenção pedagógica durante o processo de ensino e aprendizagem. A 
metodologia utilizada será de encontros com grupo de professores para leitura, discussão e 
elaboração de material de apoio para atuação do professor em classe. 
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Professor PDE: JAQUELINE APARECIDA LASKOSKI BRAGA BOBROSKI 
Orientador: Sandra Polon - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O CONSELHO DE CLASSE DINÂMICO:UMA ANÁLISE ENTRE O CONSELHO 
TRADICIONAL E O PARTICIPATIVO 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Educação, conselho de classe e gestão democrática 
Resumo: O texto apresenta os desafios e limites entre o conselho de classe tradicional e o 
participativo, na tentativa em propor alternativas de encaminhamentos para a prática de um 
conselho de classe dinâmico voltado para a transformação do processo de ensino e 
aprendizagem. O conselho de classe é um espaço privilegiado que pode gerar um processo de 
interação que promove mudanças, as quais não ocorrem espontaneamente, pois os seus 
integrantes precisam se dispor a assumir um compromisso consigo e com o outro, na busca de 
inovar, dialogar e buscar soluções para a melhoria das práticas pedagógicas. Procurou- se com 
isso, através dos estudos teóricos, da implementação realizada envolvendo profissionais de 3 
(três) escolas da rede Estadual de Ensino de Irati, e no GTR (Grupo de Trabalho em Rede) 
construir uma nova possibilidade de trabalho com o conselho de classe, que tenha como princípio 
as necessidades da escola, para cumprir com sua função social e avaliativa, na perspectiva de 
reflexão coletiva da qualidade do trabalho desenvolvido, do sucesso da comunidade escolar, 
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tornando-se uma atuação ativa que contribua para a superação da função distorcida do conselho 
de classe existente nas escolas, eliminando o julgamento e construindo alternativas para sanar as 
dificuldades encontradas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JAQUELINE APARECIDA LASKOSKI BRAGA BOBROSKI 
Orientador: Sandra Polon - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Conselho de Classe Dinâmico:Uma Análise Entre o Conselho Tradicional e o 
Participativo 
Tema: Articulação Entre os Segmentos da Gestão da Escola na Organização do Trabalho 
Coletivo 
Palavras-chave: trabalho coletivo, conselho de classe, pratica pedagógica, formação continuada, 
Resumo: O trabalho objetiva analisar os desafios e limites entre o conselho de classe tradicional 
e o participativo. A tentativa em propor alternativas de encaminhamentos para a prática de um 
conselho de classe dinâmico voltado para a transformação do processo de ensino - aprendizagem 
nos faz refletir sobre o histórico do conselho de classe e sua trajetória desde sua criação até a 
implantação nas instituições educacionais no Brasil. O Conselho de classe é um espaço 
privilegiado que pode gerar um processo de interação que promove mudanças, as quais não 
ocorrem espontaneamente, pois os seus integrantes precisam se dispor a assumir um 
compromisso consigo e com o outro, na busca de inovar, dialogar e buscar soluções para a 
melhoria das práticas pedagógicas. Nessa perspectiva, busca-se a efetivação do trabalho 
coletivo, sendo este o eixo central do Projeto Político Pedagógico, o qual é construído 
coletivamente formando uma unidade, na qual a comunidade escolar e todos os representantes 
dos diversos segmentos avaliam, planejam, inovam e constroem novos conhecimentos. A 
fundamentação teórica do projeto de intervenção pedagógica utilizará os seguintes documentos 
legais: legislações, deliberações, pareceres e contribuições de autores como Dalben (2004), 
Rocha (1996), Nóvoa (1992), Libâneo (2001), entre outros. 
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Professor PDE: JOANICE MARIA LANGE DAVID 
Orientador: Maria Marce Moliani - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gravidez na Adolescência: um olhar para a prevenção no ambiente escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Gravidez, Adolescência, Prevenção, Educação Sexual 
Resumo: A adolescência é um complexo período da vida do ser humano caracterizada por 
transformações sociais, psicológicas, anatômicas e hormonais que, juntamente com as novas 
experiências vivenciadas, definem a construção da personalidade de um futuro adulto. A iniciação 
sexual acontece frequentemente nesse período, o que tem sido motivo de preocupação e que 
requer atenção cuidadosa por parte dos profissionais em relação às modificações no padrão de 
comportamento dos adolescentes, no exercício de sua sexualidade, seja pela possibilidade de 
ocorrerem gestações indesejadas ou pela disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. 
O sofrimento decorrente dessa situação despertou o interesse frente à temática, que pode 
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desencadear um processo de educação que contribuirá como forma de prevenção da gravidez 
precoce. Este artigo apresenta o percurso da realização do projeto, desde sua concepção, a 
trajetória da realização, implementação, desafios encontrados e resultados obtidos. Desenvolveu-
se ações formativas embasadas na Educação Sexual e na Saúde Reprodutiva que contribuísse 
para a compreensão dos meios de prevenção da gravidez precoce e das DST/HIV. Apresenta 
também a produção da Unidade Didática desenvolvida como apoio pedagógico à implementação 
do projeto na escola. Relata as contribuições trazidas pela atuação num Grupo de Tutoria em 
Rede - GTR para a expansão do assunto prevenção da gravidez na adolescência no ambiente 
escolar e aponta os resultados obtidos durante a implementação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JOANICE MARIA LANGE DAVID 
Orientador: Maria Marce Moliani - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gravidez na Adolescência: um olhar para a prevenção no ambiente escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Gravidez, Adolescência, Prevenção, Educação Sexual 
Resumo: A adolescência é um complexo período da vida do ser humano caracterizada por 
transformações sociais, psicológicas, anatômicas e hormonais que, juntamente com as novas 
experiências vivenciadas, definem a construção da personalidade de um futuro adulto. A iniciação 
sexual acontece frequentemente nesse período, o que tem sido motivo de preocupação e que 
requer atenção cuidadosa por parte dos profissionais em relação às modificações no padrão de 
comportamento dos adolescentes, no exercício de sua sexualidade, seja pela possibilidade de 
ocorrerem gestações indesejadas ou pela disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. 
Durante a trajetória de trabalho como pedagoga e também como professora no curso de 
Formação de Docentes do Instituto de Educação Estadual Professor Cesar Prieto Martinez, 
constatou-se um elevado número de adolescentes grávidas. O sofrimento decorrente dessa 
situação despertou o interesse frente à temática, que pode desencadear um processo de 
educação que contribuirá como forma de prevenção da gravidez precoce. Na proposta deste 
material serão desenvolvidas questões básicas para levar o adolescente a conhecer, a refletir, a 
discutir e posteriormente apresentar mudanças em seus comportamentos e atitudes relacionadas 
à sua sexualidade. A conscientização junto à comunidade escolar é necessária porque é 
importante que todos contribuam para a solução dos problemas sociais e ambientais que afetam a 
sociedade. 
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Professor PDE: JOELMA ELIANI FERREIRA TOSTES 
Orientador: Maria Luísa Furlan Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso das novas tecnologias na Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Pedagogia e Tecnologias educacionais 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Novas te 
Resumo: Este estudo justifica-se em virtude de algumas indagações acerca de como o professor 
deve organizar o trabalho em sala de aula utilizando as novas tecnologias no processo de ensino 
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e aprendizagem na EJA. O objetivo deste trabalho é capacitar os professores para o uso das 
novas tecnologias na EJA a fim de melhorar o processo de ensino e aprendizagem e favorecer a 
comunicação entre professores e estudantes. A metodologia consistiu em estudar com os 
docentes o uso das novas tecnologias na organização do trabalho pedagógico em sala de aula na 
EJA. No decorrer desse processo, contamos com uma ação conjunta entre os professores da 
rede pública de ensino, instituição de ensino superior e com o apoio da mantenedora, o Programa 
de Desenvolvimento Educacional - PDE desenvolvidos nos anos de 2016 e 2017, que nos 
possibilitaram avaliar os resultados obtidos com a Implementação do Projeto, com a realização da 
Produção Didático Pedagógica, a utilização do Material Didático, aplicado no Colégio Estadual Dr. 
José Gerardo Braga - Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos, localizado na 
região central da cidade de Maringá. Assim como, as discussões e sugestões obtidas no Grupo 
de Trabalho em Rede - GTR, esses estudos contribuíram para a melhoria da qualidade do ensino 
na Educação de Jovens e Adultos no Estado do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JOELMA ELIANI FERREIRA TOSTES 
Orientador: Maria Luísa Furlan Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso das novas tecnologias na Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Pedagogia e Tecnologias educacionais 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Novas tecnologias, Formação de docente, 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola tem como objetivo estudar o uso 
das novas tecnologias na organização do trabalho pedagógico em sala de aula na Educação de 
Jovens e Adultos. No que tange a proposta de formação de docente para o uso das novas 
tecnologias como ferramentas metodológicas, espera-se que contribuam para o processo de 
ensino e aprendizagem e que também favoreçam a comunicação entre professores e estudantes. 
Ele se constitui como ação educativa intermediada pelas novas tecnologias, capaz de instigar, 
motivar, desafiar e orientar o processo de construção do saber para toda a vida. Além disso, 
possibilitará a efetivação do conhecimento das diversas áreas, embasada na Teoria Histórico-
Cultural. No decorrer do processo espera-se numa ação conjunta entre professores da rede 
pública de ensino, instituição de ensino superior e o apoio da mantenedora, a produção didático 
pedagógica seja desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE contribuindo 
para a qualidade do ensino na Educação de Jovens e Adultos no Estado do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JOSÉ HELEN LAMONICA 
Orientador: Dalva Helena de Medeiros - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONSELHO DE CLASSE: recursos tecnológicos e mediação pedagógica 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Ensino-aprendizagem, Gestão Democrática, Recursos 
tecnológicos, 
Resumo: Este artigo tem como base a concepção de gestão democrática escolar, visa contribuir 
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na reestruturação do processo pedagógico do conselho de classe e fornecer subsídios para a 
avaliação do processo educativo em uma escola estadual, na região centro oeste paranaense. O 
estudo surgiu da necessidade de atribuir um sentido qualitativo aos conselhos de classe 
realizados no colégio e superar a discussão centralizada nas particularidades da vida do 
educando e das dimensões quantitativas referente ao seu baixo desempenho em avaliações 
processuais, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo seu fracasso escolar. A reorganização deste 
processo ocorreu por meio de grupos de estudo e da adaptação de algumas ferramentas 
tecnológicas para educação, preparados para auxiliar na instrumentalização e organização do 
trabalho pedagógico. A metodologia da pesquisa respaldou-se no método dialético, pautado na 
vertente da teoria histórico cultural, e na pesquisa quali-quantitativa, utilizando-se de 
questionários, entrevistas, diário do professor, diário do aluno, algumas atividades e produções do 
colegiado para a coleta de dados. Foi implementado com professores, equipe pedagógica, 
direção, agentes educacionais I e II e alunos de 8os anos do Ensino Fundamental. E contribuiu de 
forma significativa para a necessidade de se propor novos encaminhamentos, percebendo a 
importância e força das instâncias colegiadas neste processo de tomada de consciência sobre a 
própria ação e diagnose da realidade e necessidades da prática docente como um todo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JOSÉ HELEN LAMONICA 
Orientador: Dalva Helena de Medeiros - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONSELHO DE CLASSE: Recursos tecnológicos como novas possibilidades de ação 
Tema: Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Ensino-aprendizagem, Gestão Democrática, Recursos 
tecnológicos 
Resumo: Este Caderno Pedagógico está organizado em 3 Unidades Didáticas e visa contribuir na 
reestruturação do processo pedagógico do Conselho de Classe e fornecer subsídios para a 
avaliação do processo educativo, em uma escola estadual, na região centro oeste paranaense. 
Este caderno surgiu da necessidade de atribuir um sentido qualitativo aos Conselhos de Classe 
realizados no colégio e superar a discussão centralizada nas particularidades da vida do 
educando, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo seu fracasso escolar. A reorganização deste 
processo acontecerá por meio de grupo de estudos e da adaptação de algumas ferramentas 
tecnológicas para educação, preparados para auxiliar na instrumentalização e organização do 
trabalho pedagógico. Para que este objetivo seja concretizado faz-se necessário trabalhar com 
todos os agentes do processo educativo, no sentido de instrumentalizá-los para que tenham 
condições de avaliar a prática pedagógica existente. A metodologia utilizada respalda-se no 
método dialético pautado na vertente da teoria histórico cultural e na pesquisa quali-quantitativa, 
utilizando-se de questionários, entrevistas, diário do professor, diário do aluno/participante, 
algumas atividades e produções do colegiado para a coleta de dados. Será implementado com 
professores, pedagogos, direção, agentes educacionais I e II e alunos de 8ºs anos do Ensino 
Fundamental do período vespertino. Espera-se com a implementação deste estudo, amenizar o 
caráter classificatório, normalmente, presente nos Conselhos de Classe, e contribuir para a 
sistematização dos dados necessários para análise do processo e otimização do trabalho 
pedagógico. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JOSIANE KRACKEKER 
Orientador: Simone Sandri - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL E SUAS POSSIBILIDADES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS NO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Ensino Médio Integrado, Metodologia de ensino, Tecnologia, Formação humana 
integral 
Resumo: Este artigo remete-se a discussões sobre a formação humana integral e o currículo 
integrado para o Ensino Médio. Diante dessa temática, o artigo reflete sobre as dimensões 
curriculares norteadoras da formação integral dos jovens: trabalho, ciência, cultura e tecnologia. A 
discussão sobre tecnologia, também, foi abordada como possibilidade teórica-metodológica para 
os professores que trabalham no curso Técnico em Agropecuária. Durante o desenvolvimento do 
projeto trabalhamos com alunos por meio de grupos focais e com a realização de grupo de estudo 
com os professores. No presente artigo, apresentamos as principais considerações desses 
sujeitos sobre a formação integral e integração de conteúdos curriculares no curso técnico em 
Agropecuária do Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JOSIANE KRACKEKER 
Orientador: Simone Sandri - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Perspectivas teórico-metodológicas para a formação humana integral 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Formação humana integral, Princípios teórico- metodológicos, 
Interdisciplinaridade, 
Resumo: Esta produção tem como objetivo principal instrumentalizar os professores do Colégio 
Agrícola por meio das perspectivas teóricas metodológicas para a formação humana. Faremos 
algumas reflexões sobre possibilidades teórico-práticas para o trabalho do professor sob a 
perspectiva de formação integral, a partir do eixo curricular trabalho-ciência-cultura-tecnologia. Tal 
perspectiva percorre o ensino e aprendizagem dos fundamentos científicos dos conteúdos 
escolares, contemplando a interdisciplinaridade e o uso das tecnologias educacionais como 
possibilidade de atuação em sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JOSIANE PADILHA DA SILVA BONA 
Orientador: JAMILE SANTINELLO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Formação de Docentes em Nível Médio: A Informática como apoio no processo de ensino 
e aprendizagem 
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Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Informática, Formação de Docentes, Aprendizagem, TIC, 
Resumo: O presente artigo trata de reflexões acerca de pesquisas desenvolvidas no Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE), que oferece Formação Continuada para os professores 
da Rede Pública de Ensino do Paraná, no período de 2016-2017, tendo em vista a realização do 
projeto de pesquisa aplicado, com intervenções pedagógicas no município de Cantagalo/Pr. 
Descreve a experiência obtida com o desenvolvimento de uma Unidade Didática para apresentar 
e sugerir aos educandos do Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, em Nível Médio, na Modalidade Normal uma percepção diferenciada 
acerca das Tecnologias de Informação e Comunicação. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa 
foi à promoção de reflexões quanto ao uso da informática na prática educativa, indo além dos 
métodos tradicionais de ensino. Portanto, mostrou-se a utilização da informática para fins 
pedagógicos, informando os pontos positivos e os frágeis que os ambientes de informática 
educativa proporcionam. Com isso, buscou-se a melhoria da qualidade do processo ensino-
aprendizagem e, para que futuramente exerçam sua profissão com clareza, discernimento, 
capacidade e qualidade pedagógica. Deste modo, suscitou uma nova percepção acerca das 
Tecnologias de Informação e Comunicação na educação. Levando o educando/futuro professor a 
encontrar e seguir caminhos que o levem a utilizar a informática de forma que contribua para a 
construção do conhecimento e consequentemente, contribua para a melhoria da qualidade do 
processo ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JOSIANE PADILHA DA SILVA BONA 
Orientador: JAMILE SANTINELLO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação de Docentes em Nível Médio: A Informática como apoio no processo de ensino 
e aprendizagem 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Informática, Formação de Docentes, Aprendizagem, TIC 
Resumo: Ao observar a dificuldade que os educandos do Curso de Formação de Docentes da 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em Nível Médio, na Modalidade Normal 
têm em utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a real necessidade que a 
vida digital suscita, propõe-se desenvolver um projeto para apresentar e sugerir aos mesmos uma 
percepção diferenciada acerca das TIC no Colégio Estadual Olavo Bilac de Cantagalo/PR. Neste 
sentido, o objetivo desta produção didática será a promoção de reflexões quanto ao uso da 
informática na prática educativa no Curso de Formação de Docentes. Portanto, mostrar-se-á a 
utilização das TIC para fins pedagógicos, informando os pontos positivos e os frágeis que os 
ambientes de informática educativa proporcionam. Espera-se ações práticas mediadoras do 
processo ensino-aprendizagem, que tem, além de outros, o papel de suscitar uma nova 
percepção acerca das TIC na educação. Levando o educando/futuro professor a encontrar e 
seguir caminhos que o levem a utilizar a informática de forma que contribua para a construção do 
conhecimento e consequentemente, contribua para a melhoria da qualidade do processo ensino-
aprendizagem. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JÚLIO CÉZAR ANTUNES 
Orientador: JOSÉ LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 

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


 
Etapa: Artigo 
 
Título: O trabalho como princípio educativo no Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio: 
conceitos e desafios 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo. 
Palavras-chave: Educação e Trabalho, Ensino Médio, Politecnia, 
Resumo: O artigo tem por objetivo apresentar o itinerário de estudos de formação continuada 
desenvolvida pelo professor PDE no período 2016/2017 sobre o trabalho como princípio educativo 
relacionado ao Ensino Médio. Na primeira parte, apresenta o conceito de trabalho como princípio 
educativo, tanto em sua dimensão ontológica como histórica estabelecendo a relação com a 
formação politécnica no Ensino Médio. Na segunda parte, analisa o trabalho como princípio 
educativo no Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Na última parte, apresenta a 
experiência de formação do professor PDE em dois momentos: a implementação no Colégio 
Estadual Tancredo Neves, do município de Francisco Beltrão-PR e no ambiente virtual do 
GTR/SEED-PR. Ao final, conclui-se pela defesa da formação politécnica como proposta 
emancipatória do Ensino Médio para escola pública brasileira, a qual requer uma política 
continuada de aprofundamento de estudos junto aos professores. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: JÚLIO CÉZAR ANTUNES 
Orientador: JOSÉ LUÍZ ZANELLA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O trabalho como princípio educativo no Ensino Médio: conceitos e desafios 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo. 
Palavras-chave: Educação, Trabalho, Ensino Médio, Politecnia, Princípio Educativo, 
Resumo: A produção didático-pedagógica visa ao estudo e debate sobre o conceito de trabalho 
como princípio educativo, na dimensão da Politecnia, como proposta de formação humana 
integral. A intervenção pedagógica será desenvolvida no âmbito do Ensino Médio integrado por 
meio de formação continuada destinada a professores, equipe pedagógica e direção escolar, 
contando, ainda, com a participação de representantes dos colegiados (Conselho Escolar, APMF 
e Grêmio estudantil). A partir da discussão sobre os conceitos apreendidos, buscaremos, em 
conjunto com o público-alvo, ações que aproximem a prática educativa à realidade dos 
estudantes. Desse modo, esperamos superar as problemáticas levantadas no projeto de 
intervenção, tais sejam: reprovação e evasão escolar; fragmentação curricular; e desafios na 
relação teoria-prática. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: KAREY SCHMIDT JURGENSEN 
Orientador: Maria Sílvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Professor Pedagogo: mediador do diálogo entre a escola e a família 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Gestão Educacional, Processo de informação, Comunicação família e escola, 
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Resumo: O artigo apresenta como tratativa as relações entre a escola e a família. O mesmo se 
enquadra na linha de estudo articulação entre os segmentos de gestão e propõe o diálogo como 
possibilidade de aproximação entre a escola e a família, mediados pelo professor pedagogo, 
refletindo a importância de estreitar a comunicação e buscar soluções conjuntas para eventuais 
situações do dia a dia escolar. Relatando a experiência da implementação da produção didática 
pedagógica que teve como público alunos do 6º ano A do Colégio Estadual Barão de Antonina, na 
cidade de Rio Negro - PR. Apresentando sugestões de ações realizadas e resultados obtidos, os 
quais visam fortalecer o diálogo entre os professores, pais e os sujeitos estudantes como um 
caminho aberto de trocas de informação com intuito de melhorar o processo de formação dos 
alunos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: KAREY SCHMIDT JURGENSEN 
Orientador: Maria Sílvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Professor Pedagogo: mediador do diálogo entre a escola e a família 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Escola, Família, Diálogo 
Resumo: O tema deste projeto para implementação pedagógica apresenta como tratativa as 
relações entre a escola e a família. O mesmo propõe o diálogo como possibilidade de 
aproximação entre a escola e a família, mediados pelo professor pedagogo. São inúmeras as 
situações do dia a dia escolar que sugerem um diálogo por parte dos profissionais da educação 
com as famílias e os sujeitos estudantes como um caminho aberto de trocas de informação 
capazes de refletir o papel do professor, incentivar a valorização da família, identificar e propiciar 
o diálogo escola e família, mapear o perfil sócio econômico cultural das famílias bem como 
repensar o contrato pedagógico. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: KEILA AMARO 
Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A importância do Grêmio Estudantil na formação cidadã dos estudantes 
Tema: Articulação entre os segmentos da gestão da escola 
Palavras-chave: Exercício de cidadania, protagonismo juvenil, participação, autonomia, 
Resumo: Considerando que, a função social da escola é a transmissão de saberes 
historicamente construído com o objetivo principal de formar cidadãos críticos e participativos na 
sociedade, devendo esta ser um espaço de valorização e estimulação da participação dos 
estudantes, é de suma importância que, a escola deva ser um espaço de mobilização estudantil 
de forma organizada, permitindo que os estudantes tenham um espaço para discussão e criação 
de ações que contribuam para a melhoria do ensino-aprendizagem, formação cidadã, 
convivência, responsabilidade e luta por direitos. O Grêmio Estudantil é a instância máxima e 
legítima da participação dos estudantes no ambiente escolar, e conforme previsto em lei, dá aos 
alunos possibilidades de transformarem sua realidade, proporem alternativas para possíveis 
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problemas, incentiva a lutarem por seus direitos e, principalmente, exercerem sua cidadania. Com 
o desenvolvimento deste projeto pretendemos que o colegiado escolar reconheça o Grêmio 
Estudantil como instrumento primordial para a participação efetiva dos alunos, estimulando a 
inserção dos estudantes nesta instância através da elaboração de atividades que contribuam para 
o desenvolvimento do ensino-aprendizagem e formação cidadã, despertando o Protagonismo 
Juvenil dos estudantes tanto na escola como na vida em sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: KEILA AMARO 
Orientador: MARIVETE BASSETTO DE QUADROS - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A importância do Grêmio Estudantil na formação cidadã dos estudantes 
Tema: Articulação entre os segmentos da gestão da escola 
Palavras-chave: Grêmio, participação, cidadania, protagonismo, estudantes, 
Resumo: A escola, por meio do Grêmio Estudantil, deve ser um espaço de valorização e 
estimulação da participação dos estudantes, promovendo a mobilização estudantil de forma 
organizada, permitindo que os estudantes tenham um espaço para discussão e criação de ações 
que contribuam para a melhoria do ensino-aprendizagem, convivência, responsabilidade e luta 
por direitos. Porém, verifica-se ínfima participação dos discentes, devido à falta de conhecimento 
sobre os reais benefícios que esta instância tem para que a gestão democrática aconteça de 
forma efetiva no espaço escolar. É preciso criar um espaço efetivo de participação, possibilitando 
aos alunos transformarem sua realidade, através de propostas efetivas para os possíveis 
problemas, contribuindo para a formação cidadã. Sendo assim, objetiva-se reconhecer o Grêmio 
Estudantil como instrumento primordial para a participação efetiva dos alunos, estimulando a 
inserção dos estudantes nesta instância através da elaboração de atividades que contribuam para 
o desenvolvimento do ensino-aprendizagem e formação cidadã, despertando o Protagonismo 
Juvenil dos estudantes através do estudo sobre o tema no decorrer da história e sua importância 
para a instituição escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: KRISTIANE SEGATTO 
Orientador: ÂNGELA MARIA SILVEIRA PORTELINHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Conselho de Classe como instrumento de organização do trabalho pedagógico 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Conselho de Classe, pedagogo, democrático 
Resumo: O Conselho de Classe, por ser parte integrante do processo de avaliação desenvolvido 
na escola, precisa ser reestruturado no sentido de apostar na possibilidade de criar tempo e 
espaço para a reflexão pedagógica, bem como uma oportunidade para se discutir os fundamentos 
teóricos e metodológicos sobre o processo avaliativo os quais sustentam os documentos da 
escola. Com o objetivo proporcionar à equipe pedagógica e aos educadores a análise de suas 
práticas no processo do Conselho de Classe. Há a necessidade de reorganizar a estrutura do 
mesmo, no que compete a compreensão dos seus aspectos legais, a forma de pensar o processo 
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ensino-aprendizagem e a avaliação, para que haja uma ressignificação no processo do Conselho 
de Classe, onde se analise o ensino, adotando como princípio o diálogo e o trabalho coletivo, não 
apenas procurando culpados para o baixo rendimento escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: KRISTIANE SEGATTO 
Orientador: ÂNGELA MARIA SILVEIRA PORTELINHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conselho de Classe como instrumento da organização do trabalho pedagógico 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Conselho de Classe, pedagogo, democrático 
Resumo: O Conselho de Classe, por ser parte integrante do processo de avaliação desenvolvido 
na escola, precisa ser reestruturado no sentido de apostar na possibilidade de criar tempo e 
espaço para a reflexão pedagógica, bem como uma oportunidade para se discutir os fundamentos 
teóricos e metodológicos sobre o processo avaliativo os quais sustentam os documentos da 
escola. Com o objetivo proporcionar à equipe pedagógica e aos educadores a análise de suas 
práticas no processo do Conselho de Classe. Há a necessidade de reorganizar a estrutura do 
mesmo, no que compete a compreensão dos seus aspectos legais, a forma de pensar o processo 
ensino-aprendizagem e a avaliação, para que haja uma ressignificação no processo do Conselho 
de Classe, onde se analise o ensino, adotando como princípio o diálogo e o trabalho coletivo, não 
apenas procurando culpados para o baixo rendimento escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LAVINHA VIER CONTI 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EVASÃO ESCOLAR: TRAJETÓRIAS EDUCACIONAIS ACIDENTADAS E HISTÓRIAS DE 
SUPERAÇÃO 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Ensino Médio Noturno, Evasão Escolar, Histórias de Superação, Professor 
Pedagogo, Trajetórias Educacionais Acidentadas, 
Resumo: Tendo a problemática da evasão escolar como ponto nevrálgico, este trabalho visa 
compreender alguns dos motivos que levam os jovens, estudantes do ensino noturno, a 
desistirem dos estudos, principalmente no primeiro ano do ensino médio. Apesar das garantias 
ofertadas pela rede de proteção proveniente dos direitos da criança e do adolescente, a evasão 
escolar é crescente a cada dia, dados estes que preocupam cada vez mais as Equipes Diretivas 
das Instituições de Ensino. Desta forma, faz-se necessário buscar alternativas educacionais 
significativas, para que o jovem se interesse em permanecer no ambiente escolar, percebendo as 
vantagens que a educação pode lhe ofertar, mesmo diante das dificuldades cotidianas. Este 
trabalho tomou como ponto de partida uma pesquisa bibliográfica e documental, a qual teve como 
fonte livros, jornais, revistas, sites relevantes para o assunto tratado. Também, foi realizada uma 
pesquisa de campo na instituição escolhida para a implementação do PDE, para saber dos 
alunos, que fatores contribuem para a evasão. Assim, os estudos referentes ao PDE, culminaram 
na produção de histórias em quadrinhos que apresentam relatos de vida de alguns alunos, os 
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quais contam suas dificuldades, relatando suas trajetórias educacionais acidentadas e histórias de 
superação. Estas histórias tornam-se um importante material de apoio, pois no decorrer da 
Implementação do Projeto do PDE, foram utilizadas como recurso pedagógico para o trabalho 
com os estudantes e professores, de forma a fornecer subsídios para a efetivação de práticas 
educacionais diferenciadas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LAVINHA VIER CONTI 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Evasão escolar: Trajetórias educacionais acidentadas e histórias de superação 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e currículo. 
Palavras-chave: Evasão Escolar, Educação, Relatos da Vida, Histórias em Quadrinhos, 
Resumo: Tendo como norte o grande problema da evasão escolar, esta produção visa 
compreender os vários motivos que levam os jovens a desistirem dos estudos. Apesar do sistema 
de garantias evidenciadas pela rede de proteção proveniente dos direitos da criança e do 
adolescente, a evasão escolar vem aumentando, por isso, é necessário buscar alternativas que 
façam com que o jovem se interesse em permanecer no ambiente escolar, de maneira que 
perceba as vantagens que a educação pode lhe trazer, mesmo com todas as dificuldades que 
possa vir a enfrentar. Desse modo, o presente projeto pretende investir em uma solução que 
consiste em expor relatos da vida de alunos que passaram por diversas dificuldades enquanto 
estudavam e, mesmo assim, conseguiram se formar, ou alunos que já se evadiram da escola e 
retornaram. Para que isso fosse possível, entrevistas foram realizadas com alguns desses alunos 
selecionados e, então, tal exposição foi transformada em histórias em quadrinhos, gênero textual 
muito popular entre os jovens. Posteriormente, as histórias serão trabalhadas em sala de aula, 
delimitando-se ao Ensino Médio do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, no município de 
Toledo/PR. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LENIR ROSSO 
Orientador: Leziany Silveira Daniel - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JUVENTUDE NA ATUALIDADE: DESAFIOS DO TRABALHO DO(A) PEDAGOGO(A) NA 
ESCOLA - É PRECISO FAZER USO DA ESCUTA SENSÍVEL PARA COMPREENDER E LER O 
MUNDO COM O JOVEM! 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Juventude, Escuta sensível, Pedagogo, Família, Escola 
Resumo: O presente estudo tem por objetivo discutir aspectos relacionados à juventude na 
atualidade, os quais estão intimamente ligados ao desenvolvimento do aluno no âmbito escolar. 
Foi desenvolvido o projeto Juventude na Atualidade: Desafios do Trabalho do (a) Pedagogo (a) na 
Escola, no Colégio Estadual Avelino Antônio Vieira nas turmas 9º A e 9º B, no período da manhã. 
Diferentemente da educação do passado, na qual a escola era considerada um local de mera 
transmissão do conhecimento, com planejamento fragmentado e conteúdos isolados, hoje ela é 
pensada em constante processo de construção, simultâneo, coletivo que integra os 
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conhecimentos e promove o desenvolvimento intelectual, moral e social do indivíduo, construído a 
partir do seu cotidiano. A sociedade apresenta demandas que ultrapassam os limites formais da 
escola, tornando-a detentora de um saber vivo e não fragmentado. Daí a necessidade de 
transformá-la para que o processo ensino-aprendizagem se efetive. Para se pensar o ensino-
aprendizagem, é necessário preocupar-se com a juventude, levando-se em conta as suas 
expectativas, as suas necessidades, seus anseios e principalmente, entender como isto se dá no 
seu grupo social e, a partir de então, criar estratégias, a fim de que esse jovem perceba seu papel 
na sociedade e o quanto a escola pode contribuir para que tenha condições de elaborar seu 
projeto de futuro. Além disso, é preciso que a escola perceba também, que os alunos trazem 
experiências sociais, demandas e necessidades próprias e é com esse olhar que temos que 
analisar a juventude, promovendo espaços de discussão e escuta do jovem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LENIR ROSSO 
Orientador: Leziany Silveira Daniel - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: JUVENTUDE NA ATUALIDADE: DESAFIOS DO TRABALHO DO(A) PEDAGOGO(A) NA 
ESCOLA 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Juventude, atualidade, trabalho pedagógico, desafios, escola 
Resumo: A presente Produção Didático Pedagógica, no formato de Caderno Pedagógico, tem 
como objetivo discutir com professores, pais e alunos, aspectos relacionados à juventude na 
atualidade, através de encontros e atividades dirigidas, de forma dialógica. Leva-se em conta 
assim, as expectativas, as necessidades, os anseios e, principalmente, como isto se dá no grupo 
social do jovem, criando estratégias, a fim de que ele perceba seu papel na sociedade e o quanto 
a escola pode contribuir para que tenha condições de elaborar seu projeto de futuro. Além disso, 
pretende-se contribuir para a formação de jovens autônomos, responsáveis e competentes para a 
atuação efetiva e consciente no meio social. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LEONILDA DE FÁTIMA PORTELA PAGNONCELLI 
Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O protagonismo como contribuição para o desenvolvimento da identidade do adolescente 
de escola pública 
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: Protagonismo, identidade, adolescente, Escola Pública 
Resumo: Esse artigo apresenta aportes teóricos sobre a ação do adolescente de escola pública 
como protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Com o objetivo de demonstrar a 
importância do aluno, enquanto protagonista da ação educativa, de maneira individual ou em 
grupo, para buscar soluções de problemas reais, com a participação autêntica no contexto escolar 
e na sociedade. Nesse artigo analisamos o desenvolvimento do adolescente, desde a sua 
identidade no decorrer da sua história, como o seu desenvolvimento psicossocial. O artigo inclui 
ainda algumas questões relacionadas aos valores impressos para o adolescente na sociedade 
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atual, bem como esse indivíduo é visto nas questões legais. E assim conclui que a educação 
escolar para esses adolescentes deve agir de forma a mediar à autonomia, a solidariedade e a 
capacidade de atuação na vida cotidiana dos adolescentes pautada em uma ação consciente e de 
compromisso com a sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LEONILDA DE FÁTIMA PORTELA PAGNONCELLI 
Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O protagonismo como contribuição para o desenvolvimento da identidade do adolescente 
de escola pública 
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: Protagonismo, identidade, adolescente, Escola Pública 
Resumo: Esse Caderno Pedagógico apresenta aportes teóricos sobre a ação do adolescente de 
escola pública como protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Com o objetivo de 
demonstrar a importância do aluno, enquanto protagonista da ação educativa, de maneira 
individual ou em grupo, para buscar soluções de problemas reais, com a participação autêntica no 
contexto escolar e na sociedade. Trazendo também a descoberta da identidade do adolescente e 
o seu desenvolvimento psicossocial. O Caderno inclui ainda algumas questões relacionadas aos 
valores impressos para o adolescente na sociedade atual. Buscando assim, construir uma 
educação escolar para esses adolescentes agindo de forma a mediar à autonomia, a 
solidariedade e a capacidade de atuação na vida cotidiana pautada em uma ação consciente e de 
compromisso com a sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LINDAMIR APARECIDA ANDRIOLA SOBANSKI 
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Alunos Desatentos: e agora, Pedagogos? 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Alunos Desatentos, Atenção, Ensino, Aprendizagem 
Resumo: O interesse pelo tema é referente à queixa dos professores em relação à desatenção 
dos alunos durante o período de aulas e que influencia de forma negativa no processo de ensino 
e aprendizagem. Tem como objetivo analisar o papel do educador e do educando diante da 
problemática da desatenção dos alunos, na tentativa de identificar as possíveis causas e debater 
propostas de ação para minimizar a desatenção e o baixo rendimento escolar decorrente. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LINDAMIR APARECIDA ANDRIOLA SOBANSKI 
Orientador: VALDECIR SOLIGO - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Alunos Desatentos: e agora, Pedagogos? 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Desatenção, Ensino, Aprendizagem 
Resumo: A sociedade atual requer que se tenha atenção a todas as situações que nos rodeiam, 
para que não se perca informações, nem oportunidades, nos conectando ao mundo. No espaço 
escolar, a desatenção tem se mostrado uma realidade comprometendo o rendimento educacional 
dos alunos. Desta forma, o interesse por esse tema é proveniente da queixa dos professores do 
Colégio Agrícola Estadual de Toledo, em relação à desatenção dos alunos durante o período de 
aulas que influencia de forma negativa no processo de ensino e aprendizagem. Diante dessa 
desatenção dos educandos, os professores os encaminham para o pedagogo com a intenção de 
solucionar tais comportamentos acarretando uma sobrecarga no trabalho do pedagogo. A 
proposta de implementação tem como objetivo analisar o papel do educador e do educando 
diante da problemática de desatenção em sala de aula. Apresenta um embasamento teórico-
prático sobre as causas da desatenção, os fundamentos e importância da atenção na 
aprendizagem que almeja, por meio de reflexão com o público alvo, uma ação transformadora 
para minimizar a desatenção e o baixo rendimento escolar decorrente. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LISIANE CECCHELE 
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Distorção idade-série: desafio de uma educação de qualidade para todos 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Distorção idade-série, Estudante, Escola 
Resumo: A distorção idade-série é calculada em anos e o estudante é considerado em situação 
de distorção ou defasagem quando a diferença entre a idade do aluno e a idade prevista para a 
série é de dois anos ou mais. Esta situação é um desafio recorrente nas escolas. Sucessivas ou 
intercaladas reprovações e/ou a evasão escolar são as principais razões para que haja alunos 
com idade avançada para a série que estudam. Neste artigo serão apresentadas as reflexões 
sobre a temática, a partir das atividades desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento 
Educacional PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED/PR, entre 2016 e 
2017. O projeto de intervenção foi desenvolvido e implementado no Colégio Estadual Olavo Bilac 
- Ensino Fundamental, Médio e Normal, situado no município de Cantagalo. O presente trabalho 
tem como finalidade apresentar os resultados da formação realizada com os profissionais da 
escola buscando alternativas para o sucesso escolar também daqueles estudantes que estão em 
distorção idade-série. Sob esse enfoque, realizaram-se estudos teóricos sobre o tema, suas 
causas, incluindo a apresentação da realidade da escola. Esse trabalho promoveu uma melhor 
percepção da realidade escolar em relação à situação da distorção idade-série e, 
consequentemente, uma atenção na busca da diminuição da evasão e reprovação do grupo de 
alunos em questão e assim procurar alternativas para que estes sintam-se melhor integrados ao 
processo escolar. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LISIANE CECCHELE 
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Distorção idade-série: desafio de uma educação de qualidade para todos 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Distorção idade-série, escola, realidade escolar, 
Resumo: A distorção idade-série é calculada em anos e o aluno é considerado em situação de 
distorção ou defasagem quando a diferença entre a idade do aluno e a idade prevista para a série 
é de dois anos ou mais. Esta situação é um problema recorrente nas escolas. Cabe destacar que 
a avaliação e como ela é conduzida pela escola, de maneira geral, podem ser determinantes para 
o sucesso ou o fracasso escolar dos estudantes e da instituição. Alunos com sucessivas ou 
intercaladas reprovações, os que abandonaram a escola por um tempo são as principais razões 
para que haja alunos com idade avançada para a série que estudam. Dessa forma, é importante 
ressaltar que, quanto maior a distorção, pior o desempenho escolar. O presente trabalho tem 
como finalidade realizar uma formação com os profissionais da escola buscando alternativas para 
o sucesso escolar também daqueles estudantes que estão em distorção idade-série. Sob esse 
enfoque, haverá propostas para discussões e estudos sobre o tema, suas causas, incluindo a 
apresentação da realidade da escola. Com isso pode-se haver uma construção de identidade dos 
estudantes que se encontram nesta situação e ao mesmo tempo parecem não fazer parte da 
escola, atribuindo assim mais sentido à sua aprendizagem. Espera-se que, com esta Produção 
Didático-Pedagógica, seja possível aos educadores a inclusão dos alunos em defasagem de 
idade tornando-os parte da escola e buscando que cada vez menos alunos façam parte deste 
índice contribuindo assim para o sucesso escolar de tais estudantes e da escola como um todo. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LÚCIA HELENA DE ARAUJO BATISTA 
Orientador: Sônia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA: NUMA PERSPECTIVA DE CORRESPONSABILIDADE 
Tema: Articulação entre os segmentos da gestão da escola 
Palavras-chave: Educação, escola, família, participação, 
Resumo: O presente artigo objetiva analisar a Relação Escola e Família, numa perspectiva de 
corresponsabilidade, considerando as diferentes contribuições dessas instituições tão importantes 
e necessárias no desenvolvimento do indivíduo. Também faz parte da pesquisa do Programa de 
Desenvolvimento Educacional, da Secretaria do Estado do Paraná, PDE/2016. Neste artigo 
reflete-se sobre a importância da corresponsabilidade entre essas duas instituições na formação 
integral do indivíduo, não sendo possível pensar em educação sem a sintonia entre elas. A 
educação acontece de forma contínua e dinâmica e envolve muitas instâncias da sociedade, no 
entanto é na família que o indivíduo experimenta a primeira forma de sociedade, é o ambiente 
onde tem o primeiro contato com o outro, onde acontecem as interações e compreensões de 
mundo. Essas aprendizagens refletirão diretamente em outras instâncias das quais o indivíduo 
fará parte, entre elas, a escola. Assim a implementação do projeto foi pensada e realizada através 
de encontros, no sentido de promover a articulação entre esses segmentos, considerando os 
conhecimentos da família, provocando reflexões, instrumentalizando-as e conscientizando-as da 
importância de um trabalho articulado e democrático para a melhora da qualidade do processo de 
aprendizagem dos nossos alunos/filhos. Como resultado do Projeto de Intervenção, pode-se 
observar que a instrumentalização, o conhecimento, o envolvimento e a participação dos pais os 
fazem sentirem-se parte da escola, com desejos e ideias de contribuir com as melhoras do 
contexto escolar. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LÚCIA HELENA DE ARAUJO BATISTA 
Orientador: Sônia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Relação Escola e Família: numa perspectiva de corresponsabilidade 
Tema: Articulação entre os segmentos da gestão da escola 
Palavras-chave: Educação, escola, família, participação 
Resumo: A Educação acontece de forma contínua e dinâmica e envolve muitas instâncias da 
sociedade, sendo a escola a responsável pelo conteúdo científico. No entanto é na família que o 
indivíduo experimenta a primeira forma de sociedade. Ambiente onde tem o primeiro contato com 
o outro, onde acontecem às interações e compreensão de mundo. Diante dessa perspectiva 
compreende-se a importância da relação entre escola e família, pois o indivíduo valorizará ou não 
os conteúdos escolares de acordo com a concepção de escola, da família de convivência. Nesse 
contexto observa-se um número expressivo de alunos sem perspectivas de futuro, 
desconsiderando a escola como meio de conquistas. Famílias aparentemente alheias, mas 
diretamente envolvidas nesse quadro e por outro lado, escolas com dificuldades em enfrentar as 
mudanças sociais e familiares e ao mesmo tempo, dar conta de sua tarefa elementar de 
transmissora do conhecimento científico. Dessa forma fica claro o objetivo desse projeto, de 
promover a articulação entre esses dois segmentos: escola e família, com o intuito de unir forças, 
considerando os conhecimentos da família, provocando reflexões, instrumentalizando-as e 
conscientizando-as da importância de um trabalho articulado e democrático para a melhora da 
qualidade do processo de aprendizagem dos nossos alunos/filhos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LÚCIA SLOBODZIAN 
Orientador: Ceres América Ribas Hubner - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Bullying no Contexto Escolar: Possibilidades de Intervenção 
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO 
Palavras-chave: Prevenção, Intervenção, Escola pública, 
Resumo: Resumo Este artigo apresenta o resultado da implementação do projeto realizado 
intitulado  Bullying no Contexto Escolar: Possibilidades de Intervenção . O mesmo foi realizado 
considerando as constantes situações de agressões desencadeadas por esse fenômeno no 
espaço escolar. O projeto objetivou discutir com os alunos e professores o problema do bullying 
na escola e buscar estratégias de prevenção e combate. O projeto foi de grande relevância para a 
escola, pois resultou em aprofundamento teórico e construção de estratégias que poderão ser 
utilizadas nos próximos anos. O método de abordagem utilizado foi a Pedagogia Histórico - Crítica 
de Saviani e a Psicologia Histórico-Cultural. O método de procedimento foi por meio de um 
Estudo de Caso realizando uma análise qualitativa interventiva numa turma de terceiro ano do 
período noturno do Ensino Médio de uma escola pública do município de Roncador. No decorrer 
da implementação foram desenvolvidas diversas atividades buscando discutir com os alunos e a 
comunidade questões como o respeito mútuo e a cidadania. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LÚCIA SLOBODZIAN 
Orientador: Ceres America Ribas Hubner - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Bullying no Contexto Escolar: Possibilidades de Intervenção 
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE E CURRÍCULO 
Palavras-chave: Educação, prevenção, escola pública, cidadania, 
Resumo: Este projeto de intervenção visa discutir com os alunos e professores o problema do 
bullying na escola e buscar estratégias de prevenção e intervenção. O método de abordagem 
será a Pedagogia Histórico - Crítica de Saviani e da Psicologia Histórico - Cultural. O método de 
procedimento será por meio de um Estudo de Caso realizando uma análise qualitativa interventiva 
numa turma de terceiro ano do período noturno do Ensino Médio de uma escola pública de um 
município de Roncador. A Unidade Didática será desenvolvida por meio de diversas atividades 
buscando despertar nos alunos e na comunidade o respeito e a cidadania. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANA BUTTGEN 
Orientador: Gilmara Belmiro da Silva - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ATIVIDADE EXTRA CLASSE COMO SUPORTE NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Tarefa escolar, Reflexão, Responsabilidade, Aprendizagem 
Resumo: O presente artigo é resultado da experiência pedagógica desenvolvida com alunos do 
6° Ano do Colégio Estadual do Campo José de Anchieta, distrito de Graciosa, no município de 
Paranavaí-Pr. O objetivo foi analisar a função pedagógica da atividade extra classe em forma de 
tarefa de casa no processo de ensino e aprendizagem e ainda refletir sobre quais são os 
encargos dos responsáveis, alunos e professores para que a mesma cumpra o seu papel. Para 
tanto, apresentamos uma discussão teórica sobre a função da família na educação; a função 
social da escola; a finalidade da atividade extra classe em forma de tarefa e o perfil do professor 
como mediador do conhecimento. A partir desse estudo, planejamos a implementação em três 
momentos distintos e com três públicos alvo. Inicialmente investigamos como o professor das 
diferentes disciplinas elabora as atividades que manda para o aluno desenvolver em casa e com 
qual propósito; Na sequência, investigamos como os responsáveis acompanham os estudos do 
aluno e os orientam na resolução das atividades educacionais encaminhadas pelo professor e 
para concluir, investigamos com os alunos do 6o ano do ensino fundamental, veem o dever de 
casa e como os realizam. Nos três momentos foram desenvolvidos leituras de textos, debates, 
reflexões e orientações sobre a responsabilidade de cada segmento quanto ao dever de casa. 
Essas ações contribuíram como alavanca para descobrir até que ponto as tarefas escolares 
assumem papel significativo de aprendizagem dentro da escola. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANA BUTTGEN 
Orientador: Gilmara Belmiro da Silva - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ATIVIDADE EXTRA CLASSE COMO SUPORTE NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Tarefa escolar, Reflexão, Responsabilidade, Aprendizagem 
Resumo: Este material em formato de Unidade Didática, tem o objetivo de analisar a função 
pedagógica da atividade escolar extra classe em forma de tarefa de casa no processo de ensino e 
aprendizagem e ainda refletir sobre quais são os encargos dos responsáveis, alunos e 
professores para que a mesma cumpra a sua função. Será desenvolvido em três momentos 
distintos e com três públicos alvo. Inicialmente será investigado como o professor das diferentes 
disciplinas elabora as atividades que serão desenvolvidas em casa e com qual propósito; Na 
sequência, será investigado como os responsáveis acompanham os estudos do aluno e os 
orientam na resolução das atividades educacionais encaminhadas pelo professor e para concluir, 
será investigado como os alunos do 6o ano do ensino fundamental, veem o dever de casa e como 
os realizam. Nos três momentos serão desenvolvidos leituras de textos, debates, reflexões e 
orientações sobre a responsabilidade de cada segmento quanto ao dever de casa. Essas ações 
serão desenvolvidas em encontros semanais, perfazendo um total de 32 horas de atividades 
direcionadas aos alunos e 32 horas de elaboração, organização e encontros com os professores 
e responsáveis pelo educando. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANA CORSINI LEVATTI 
Orientador: PEDRO FERRARI - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FAMÍLIA NA ESCOLA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE APROXIMAÇÃO 
Tema: Articulação entre os segmentos de Gestão Escolar. 
Palavras-chave: Família, escola, parceria, aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo analisa a importância da efetiva relação entre família e escola, bem 
como sua relevância para o processo ensino e aprendizagem. As funções das instituições escola 
e família precisam ser ressignificadas: ambas possuem papéis diferentes a serem 
desempenhados, mas de forma indissociável. Construir uma efetiva parceria entre elas, de forma 
harmônica e colaborativa, que venha de encontro às necessidades dos educandos é o grande 
desafio imposto pela modernidade à educação. Tendo em vista essa problemática e o grande 
desafio de envolver a família, foi implementado o projeto de intervenção na turma do 6º ano A do 
Colégio Estadual Edith de Souza Prado de Oliveira. O trabalho foi desenvolvido através de 
pesquisa bibliográfica, coleta de dados estatísticos, entrevistas e encontros com pais, alunos e 
professores oportunizando momentos de reflexão e sensibilização no que diz respeito à 
importância da participação da família na vida escolar dos filhos. Assim, foi possível realizar uma 
análise a respeito de como está o envolvimento da família com a escola, abrindo espaço de 
escuta e discussões coletivas. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANA CORSINI LEVATTI 
Orientador: PEDRO FERRARI - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Família na escola:desafios e possibilidades de aproximação 
Tema: Articulação entre os segmentos de Gestão Escolar. 
Palavras-chave: Família, escola, parceria, aprendizagem, 
Resumo: O presente projeto foi pensado a partir da rotina pedagógica da escola e do relato dos 
professores de que a família está ausente na vida escolar dos filhos, bem como delegando à 
escola, muitas vezes, sua função de educar. Diante da realidade posta, o que a escola pode fazer 
para que a família se interesse pelos assuntos relacionados à educação do seu filho? Assim, se 
objetiva buscar alternativas para uma maior aproximação entre a escola e a família, tendo como 
enfoque a importância da mesma para o aprimoramento do processo ensino - aprendizagem. As 
estratégias de ação serão desenvolvidas através de encontros, com a finalidade de propiciar 
momentos de reflexão e sensibilização para pais, alunos e professores no que diz respeito à 
importância da participação da família na vida escolar dos filhos. Durante os encontros, pretende-
se ressignificar a imagem de que a escola só faz chamamento da família para assuntos negativos 
do aluno; que família e escola precisam ser parceiras, tendo claro quais são os papéis que cada 
uma tem a desempenhar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANA LULI BRAGA 
Orientador: Uilson Nunes de Oliveira - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Papel do Pedagogo na Atual Organização Escolar e a articulação com o Projeto Político 
Pedagógico 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Articulação, Professor Pedagogo, Projeto Político Pedagógico, 
Resumo: No atual contexto escolar, o papel do pedagogo é ser articulador da organização do 
trabalho pedagógico na escola. Nesse sentido, intervêm no processo de ensino e aprendizagem, 
na relação professor e aluno e, na organização do trabalho pedagógico. Neste sentido, estarei 
trabalhando com o Projeto de Intervenção na Escola - O papel do Pedagogo na Atual 
Organização Escolar e a Articulação com o Projeto Político Pedagógico, uma vez, que a 
efetivação da função do professor pedagogo vem sendo atropelada por uma série de fatores que 
dificultam o trabalho e uma das funções que muitas vezes acaba ficando para traz, por conta de 
tudo isso, é o estudo do PPP com o corpo docente da escola. Daí a importância de se promover 
um estudo que visa o conhecimento por parte de todos, para que juntos possamos seguir o 
mesmo rumo. 
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Professor PDE: LUCIANA LULI BRAGA 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Papel do Pedagogo na Atual Organização Escolar e a articulação com o Projeto Político 
Pedagógico 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Pedagogo, Escola, Trabalho Pedagógico 
Resumo: No atual contexto escolar, o papel do pedagogo é ser articulador da organização do 
trabalho pedagógico na escola. Nesse sentido, intervêm no processo de ensino e aprendizagem, 
na relação professor e aluno e, na organização do trabalho pedagógico. Neste sentido, estarei 
trabalhando com o Projeto de Intervenção na Escola - O papel do Pedagogo na Atual 
Organização Escolar e a Articulação com o Projeto Político Pedagógico, uma vez, que a 
efetivação da função do professor pedagogo vem sendo atropelada por uma série de fatores que 
dificultam o trabalho e uma das funções que muitas vezes acaba ficando para traz, por conta de 
tudo isso, é o estudo do PPP com o corpo docente da escola. Daí a importância de se promover 
um estudo que visa o conhecimento por parte de todos, para que juntos possamos seguir o 
mesmo rumo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANA RÚBIO 
Orientador: DANIELLE MARAFON - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Evasão escolar: Um problema que persiste na educação brasileira 
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: evasão escolar, educação democrática 
Resumo: Este projeto aborda as questões relativas ao abandono e a evasão escolar no âmbito 
do colégio Estadual Arlindo Carvalho de Amorim situado no bairro CIC na cidade de Curitiba. Com 
base nos escritos da sociologia da educação e na pedagogia freiriana se discute a sociedade e a 
escola nela inserida. Particularmente, critica-se a escola e sua estrutura excludente de alunos 
com menor poder aquisitivo em função de práticas autoritárias e sem sentido para grande parte 
dos estudantes. Isso porque os conhecimentos lá ensinados são abstratos e distantes dos 
conhecimentos e interesses dos alunos. A lógica sobre qual ela se assenta é a bancaria, que para 
Freire (1987) é responsável pela alienação dos sujeitos. Segundo o sociólogo Maurício 
Tragtenberg (2004, p.46) hoje em dia a preocupação maior da educação consiste em formar 
indivíduos cada vez mais adaptados ao seu local de trabalho. Um tipo de emprego ou um 
subemprego no qual o trabalhador perde o controle sobre o produto do seu trabalho e por meio de 
um contrato torna a sua exploração legalizada (FRIGOTO, 2002). Nesta perspectiva, o objetivo do 
presente trabalho é primeiramente, identificar as razões que levam os alunos a deixarem de 
frequentarem as aulas, e em um segundo momento, propor práticas que amenizem este quadro, 
tornando a escola um espaço democrático e, portanto de participação. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Evasão escolar: Um problema que persiste na educação brasileira 
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: evasão escolar, educação democrática 
Resumo: Este projeto aborda as questões relativas ao abandono e a evasão escolar no âmbito 
do colégio Estadual Arlindo Carvalho de Amorim situado no bairro CIC na cidade de Curitiba. Com 
base nos escritos da sociologia da educação e na pedagogia freiriana se discute a sociedade e a 
escola nela inserida. Particularmente, critica-se a escola e sua estrutura excludente de alunos 
com menor poder aquisitivo em função de práticas autoritárias e sem sentido para grande parte 
dos estudantes. Isso porque os conhecimentos lá ensinados são abstratos e distantes dos 
conhecimentos e interesses dos alunos. A lógica sobre qual ela se assenta é a bancaria, que para 
Freire (1987) é responsável pela alienação dos sujeitos. Segundo o sociólogo Maurício 
Tragtenberg (2004, p.46) hoje em dia a preocupação maior da educação consiste em formar 
indivíduos cada vez mais adaptados ao seu local de trabalho. Um tipo de emprego ou um 
subemprego no qual o trabalhador perde o controle sobre o produto do seu trabalho e por meio de 
um contrato torna a sua exploração legalizada (FRIGOTO, 2002). Nesta perspectiva, o objetivo do 
presente trabalho é primeiramente, identificar as razões que levam os alunos a deixarem de 
frequentarem as aulas, e em um segundo momento, propor práticas que amenizem este quadro, 
tornando a escola um espaço democrático e portanto de participação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANE LAZZAROTTO 
Orientador: Clésio Acilino Antônio - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NO ÂMBITO DO CONSELHO ESCOLAR: 
DESAFIOS DA PRÁTICA NA ESCOLA 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Gestão democrática, Conselho Escolar, Participação, Organização escolar, 
Pedagogo, 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo socializar os resultados do trabalho realizado no 
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, turma 2016/2017, no 
qual se buscou durante todo percurso de pesquisas, estudos, projeto de intervenção pedagógica, 
produção didático-pedagógica, implementação do projeto de intervenção na escola, Grupo de 
trabalho em rede GTR, elucidar subsídios à gestão escolar democrática, que demarcam um 
trabalho mais eficaz e participativo da instância colegiada Conselho Escolar. Dentre os aspectos 
pedagógicos, o papel do gestor e do pedagogo é de desenvolver um trabalho coletivo com os 
diferentes segmentos na escola. Neste sentido, toda proposta de intervenção objetivou a melhoria 
das relações entre os diferentes sujeitos da escola, a partir da prática de grupos de estudos, que 
abordou assuntos pertinentes à organização escolar junto ao Conselho Escolar, com o intuito de 
qualificar o trabalho pedagógico da escola, visando, além da efetivação da gestão democrática 
participativa, à inclusão social. O projeto de intervenção, que se originou diante das problemáticas 
da realidade educacional, resultou em um trabalho fundamentado na pesquisa-ação em que as 
reflexões teóricas e práticas, tanto na escola quanto no GTR, demonstraram a real situação da 
atuação do Conselho Escolar na escola. Concluímos que, momentos como estes de estudos, 
debates e trocas de experiências são raros mais valiosos, com imenso desafio torná-los 
constantes por meio da participação da comunidade escolar, de lutas e buscas pela melhoria da 
qualidade do ensino. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCIANE LAZZAROTTO 
Orientador: Clésio Acilino Antônio - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gestão escolar democrática no âmbito do Conselho Escolar 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Gestão democrática, Conselho Escolar, Participação, Organização escolar, 
Pedagogo, 
Resumo: O presente Caderno Pedagógico trata-se da organização de atividades e materiais de 
estudos a serem utilizados durante a implementação do projeto de intervenção pedagógica que 
vem sendo desenvolvido como requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. As 
atividades que o envolvem serão aplicadas através de grupos de estudos com certificação aos 
integrantes do Conselho Escolar e demais interessados da comunidade escolar, na Escola 
Estadual Cristo Redentor - Ensino Fundamental, com o intuito de discutir e interferir na 
fundamental atuação do pedagogo e do gestor escolar junto aos integrantes do Conselho Escolar, 
como uma das instâncias colegiadas da escola. O Conselho Escolar é compreendido como um 
órgão máximo de representatividade, elo importantíssimo para a efetivação da gestão 
democrática na escola pública, pois contribui para a tomada de decisões coletivas, contribuindo, 
assim, para a melhoria da qualidade do ensino. Sabe-se que o papel do gestor é de fundamental 
importância, porém, é indispensável à participação da equipe pedagógica e de toda a comunidade 
escolar na análise de situações e decisões sobre os encaminhamentos e ações conjuntas. O 
cotidiano escolar está ligado à participação das ações das suas instâncias colegiadas, na 
aplicação dos recursos econômicos, tecnológicos, atividades de coordenação, supervisão e 
habilidades de negociações, entre órgãos internos e externos. Dentre os aspectos pedagógicos, o 
papel do gestor e do pedagogo é de desenvolver um planejamento coletivo com os diferentes 
segmentos da escola. Neste sentido, este caderno vem ao encontro com o atual contexto 
educacional, pois, por meio de sua implementação, pretende-se melhorar as relações entre estes 
sujeitos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCIMARA DOS SANTOS FARIAS 
Orientador: Najela Tavares Ujiie - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Protagonismo Juvenil e Formação Humana no Espaço Escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Protagonismo Juvenil, Espaço Escolar, Práticas Pedagógicas, Formação 
Humana 
Resumo: A juventude sempre foi considerada um período delicado e decisivo da vida humana. 
No entanto, atualmente vem se exigindo muito mais dos jovens enquanto agentes de 
transformação social, a educação está sendo desafiada a contribuir no processo educacional e 
formativo em plenitude. O Protagonismo Juvenil aparece como o caminho para que o educando 
seja visto como solução e não problema, pois em ação possibilita ao jovem envolver e interferir de 
forma ativa, autêntica e positiva no contexto escolar. O presente trabalho realizou uma pesquisa-
ação interventiva voltada para alunos do Ensino Médio, do Colégio Estadual Duque de Caxias, 
localizado no município de São Mateus do Sul, interior paranaense, onde demostrou via pesquisa 
que a escola pode ser espaço e lugar para a vivência do protagonismo juvenil, enquanto processo 
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pedagógico de formação humana. Buscou analisar as concepções e significados atribuídos pelos 
adolescentes, a respeito da sua ação como protagonista nos diferentes espaços escolares, bem 
como dimensionou os princípios éticos, políticos e estéticos, atrelando os mesmos a formação 
humana dos alunos, levou a compreensão de respeito mútuo, diversidade e ética como suporte a 
formação pedagógica, humana e social na esfera escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCIMARA DOS SANTOS FARIAS 
Orientador: Najela Tavares Ujiie - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Protagonismo Juvenil e Formação Humana no Espaço Escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Protagonismo Juvenil, Espaço Escolar, Práticas Pedagógicas, Formação 
Humana 
Resumo: Caderno pedagógico organizado quatro unidades, integrando as atividades do PDE 
(Programa de Desenvolvimento Educacional), ano de 2016. Apresenta-se como referencial 
teórico/prático para a implementação do projeto de intervenção pedagógica no Colégio Estadual 
Duque de Caxias, a fim de instrumentalizar as oficinas que serão realizadas com alunos do 
Ensino Médio. O material apresenta possibilidades metodológicas para a realização de atividades 
práticas amparadas por uma fundamentação teórica simples e objetiva, que visa à formação 
humana e o incentivo ao Protagonismo Juvenil. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCINDA RODRIGUES ZECHIN 
Orientador: Cleudet de Assis Scherer - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação da aprendizagem: um desatar e reatar de nós 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Avaliação, Aprendizagem, Psicologia Histórico-Cultural, 
Resumo: O objetivo deste artigo é proporcionar a reflexão sobre a tríade ensino-aprendizagem-
avaliação junto ao corpo docente, pedagógico e diretivo do Colégio Estadual Bento Mossurunga 
Ensino Fundamental, Médio e Normal, do município de Umuarama, Estado do Paraná. Intentamos 
contribuir para a retomada de novos caminhos que possam efetivar a prática pedagógica e 
avaliativa que cumpra com a real função da escola, que é a transmissão dos conhecimentos 
sistematizados, produzidos pela humanidade. Para a implementação do projeto no colégio campo 
de pesquisa, realizamos grupos de estudos para aprofundamento teórico, por meio de estudos de 
textos, análise de vídeos e discussões, objetivando contribuir com a mudança das práticas 
pedagógicas, realizadas no interior da instituição. Nessa perspectiva, nossa intenção foi discutir a 
organização do trabalho pedagógico e, consequentemente, buscar a compreensão de que a 
tríade ensino- aprendizagem-avaliação deve ser indissociável para que ocorra uma avaliação de 
caráter pedagógico efetiva. Para tanto, buscamos respaldo teórico no método dialético proposto 
por Marx, com ênfase na Pedagogia Histórico-Crítica e na Teoria Histórico-Cultural, com a 
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finalidade de propiciar uma leitura coerente e crítica da realidade que foi pesquisada e do que 
preconizam as Diretrizes Curriculares Estaduais do Estado do Paraná que orientam nosso 
processo educativo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: LUCINDA RODRIGUES ZECHIN 
Orientador: Cleudet de Assis Scherer - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliação da aprendizagem: um desatar e reatar de nós 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Avaliação, Aprendizagem, Psicologia Histórico-Cultural, 
Resumo: Este caderno pedagógico tem por objetivo a reflexão e aprimoramento da prática 
avaliativa na escola e enriquecimento da formação de professores e pedagogos atuantes na rede 
pública de ensino. Será efetivado por meio de estudos dos conceitos, critérios e instrumentos de 
avaliação da aprendizagem e os atuais desafios do processo ensino e aprendizagem numa 
perspectiva de avaliação com ênfase na Pedagogia Histórico-Crítica e na Teoria Histórico-
Cultural. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA CORREA ZANETTE 
Orientador: VANICE SCHOSSLER SBARDELOTTO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Formação de Professores à luz do Curso Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Formação Continuada, Prática Pedagógica, Conceitos Científicos, Organização 
Curricular, Interdisciplinaridade, 
Resumo: Considerando a formação de professores do Ensino Médio por meio do Curso Pacto 
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, onde atuei como orientadora de estudos, pretendo 
retomar os estudos a fim de socializar os conhecimentos teóricos do curso superando o pequeno 
grupo e retomar pontos nefrálgicos importantes para a reflexão da prática pedagógica da escola. 
Pretendo abordar três temáticas: organização curricular, ensino de conceitos e 
interdisciplinaridade através de curso de formação continuada. Estes estudos visam proporcionar 
momentos de reflexão sobre a prática pedagógica a partir dos fundamentos filosóficos, 
psicológicos e metodológicos vinculados à Pedagogia Histórico-Crítica e discutir a importância da 
formação intelectual dos alunos vinculados à função da escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA CÔRREA  ZANETTE 
Orientador: VANICE SCHOSSLER SBARDELOTTO - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação de Professores à luz do Curso Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Formação Continuada, Prática Pedagógica, Conceitos Científicos, Organização 
Curricular, Interdisciplinaridade, 
Resumo: Considerando a formação de professores do Ensino Médio por meio do Curso Pacto 
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, onde atuei como orientadora de estudos, pretendo 
retomar os estudos a fim de socializar os conhecimentos teóricos do curso superando o  pequeno 
grupo  e retomar pontos nefrálgicos importantes para a reflexão da prática pedagógica da escola. 
Pretendo abordar três temáticas: organização curricular, ensino de conceitos e 
interdisciplinaridade através de curso de formação continuada. Estes estudos visam proporcionar 
momentos de reflexão sobre a prática pedagógica a partir dos fundamentos filosóficos, 
psicológicos e metodológicos vinculados à Pedagogia Histórico-Crítica e discutir a importância da 
formação intelectual dos alunos vinculados à função da escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA DE LOURDES MORALES 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Desinteresse dos Alunos pela Aprendizagem: Uma intervenção pedagógica 
Tema: Ensino, Aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: Desinteresse, Alunos, Escola, Estudos, 
Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido com professores do Ensino Médio e com uma 
turma de alunos do segundo ano matutino também do Ensino Médio. Aborda o grande 
desinteresse por parte de muitos alunos, pelas atividades escolares ao frequentar as aulas, 
supostamente por obrigação sem, contudo, participar de atividades básicas. Comumente, no 
decorrer das aulas, esses alunos muitas vezes ficam apáticos diante de qualquer iniciativa dos 
professores, que se confessam frustrados por não conseguirem atingir suas expectativas 
pedagógicas. Neste sentido, o objetivo principal deste trabalho foi diagnosticar os principais 
fatores que geram desinteresse pela participação dos alunos nas atividades escolares para, em 
seguida, propor juntamente com os professores possíveis formas de intervenção desse 
fenômeno. O trabalho se desenvolveu a partir de uma pesquisa de campo, por meio da realização 
da dinâmica de grupo focal com os alunos e professores, dinâmicas de grupos, palestras, vídeos 
e grupo de estudos que promoveram a compreensão e reflexão acerca do tema. Com a 
realização desse estudo e essas possíveis  descobertas  referentes ao tema poderemos contribuir 
para uma proposta de ação pedagógica coletiva que proponha uma mudança de atitude, tanto por 
parte dos alunos, quanto pelos professores. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MÁRCIA DE LOURDES MORALES 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Desinteresse dos Alunos pelos Estudos: Uma proposta de Intervenção Pedagógica 
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Tema: Ensino, Aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: Desinteresse, Alunos, Escola, Estudos 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica aborda o grande desinteresse por parte de muitos 
alunos, pelas atividades escolares. Frequentam as aulas, supostamente por obrigação, sem, 
contudo, participar das atividades básicas. Muitas vezes ficam apáticos diante de qualquer 
iniciativa dos professores, que se confessam frustrados por não conseguirem atingir totalmente 
seus objetivos. O objetivo principal deste trabalho é diagnosticar os principais fatores que geram 
desinteresse pela participação dos alunos nas atividades da escola para, em seguida, propor 
possíveis formas de intervenção desse fenômeno. Para pensarmos sobre essa questão, esta 
pesquisa traz algumas reflexões que necessitam ser aprofundadas junto aos professores e alunos 
do Ensino Médio, do nosso Colégio que é: como ocorrem as dificuldades e desinteresse em 
aprender, o que fazer para tornar a escola interessante? Como os professores podem contribuir 
para melhorar a participação, interesse dos alunos em aprender? Esta Produção Didático-
Pedagógica se desenvolve a partir de uma pesquisa de campo, que será através da realização da 
dinâmica de grupo focal com os alunos e professores do Ensino Médio, dinâmicas de grupos, 
palestras, vídeos e grupo de estudos que promoverão a compreensão e reflexão acerca do tema. 
Teoricamente, o presente trabalho, entre outros autores, fundamenta-se em Rubem Alves, Jose 
Pacheco e Josivaldo Santos. Com a realização desse estudo e essas possíveis descoberta 
referente ao tema poderá contribuir para uma proposta de ação pedagógica coletiva que 
proponha uma mudança de atitude, tanto por parte dos alunos, como pelos professores. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARCIANI MARIA SCHEID 
Orientador: SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação da Aprendizagem: um termo, várias inquietações 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem, Função social da escola, Formação de 
Professores, Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
Resumo: O artigo se apresenta como trabalho final de curso referente ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), ligado à Secretaria Estadual de Educação do Paraná 
(SEED), é um trabalho que resulta dos estudos realizados e implementados no Plano Integrado 
de Formação Continuada, Turma VIII - 2016 a 2017, deste programa, sobre a temática Avaliação 
da Aprendizagem e formação de professores. Após dois anos de estudos para a realização do 
curso PDE, pode-se constatar que avaliação precisa superar o caráter de exame, passando a ser 
compreendida como parte do processo de ensino-aprendizagem e como subsidiária da 
aprendizagem do aluno, com base nas concepções teóricas apresentadas e legislação vigente. 
Como pesquisadora PDE realizamos atividades teórico-práticas orientadas com um significativo 
resultado de produção de conhecimento apontando mudanças qualitativas para a prática escolar 
da escola pública paranaense. Tendo como objetivo principal promover a interação entre os 
profissionais da educação, promovendo espaços de debate coletivo no ambiente escolar acerca 
dos pressupostos teóricos e metodológicos que respaldam a avaliação da aprendizagem, 
proporcionando também um espaço de formação contínua, por meio de grupo de estudos, 
buscando ressignificar e repensar as práticas avaliativas e pedagógicas, com estratégias 
articuladas à ação-reflexão-ação, redimensionando concepções, metodologias, critérios e 
instrumentos de avaliação. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARCIANI MARIA SCHEID 
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: Avaliação da Aprendizagem: um termo, várias inquietações 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Avaliação, Currículo, Planejamento, Função social da escola, 
Resumo: A avaliação precisa superar o caráter de exame, passando a ser compreendida como 
parte do processo de ensino-aprendizagem e como subsidiária da aprendizagem do/a aluno/a, 
com base nas concepções teóricas apresentadas e legislação vigente. Como pesquisadora do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE realizaremos atividades teórico-práticas 
orientadas com um significativo resultado de produção de conhecimento apontando mudanças 
qualitativas para a prática escolar da escola pública paranaense. Tendo como objetivo principal 
promover a interação entre os profissionais da educação do Colégio Estadual Adiles Bordin, tendo 
em vista a produção do conhecimento e a sistematização de ações educacionais que resultem 
mudanças qualitativas na prática pedagógica e na melhoria da educação. Especificamente 
conceituar avaliação da aprendizagem e suas funções na promoção do processo de ensino-
aprendizagem, identificar no Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Adiles Bordin, 
concepções e paradigmas da avaliação da aprendizagem, promover espaços de debate coletivo 
no ambiente escolar acerca dos pressupostos teóricos e metodológicos que respaldam a 
avaliação da aprendizagem, proporcionar um espaço de formação contínua para professores do 
Colégio Estadual Adiles Bordin por meio de grupo de estudos buscando ressignificar e repensar 
as práticas avaliativas e pedagógica, por meio de estratégias articuladas à ação-reflexão-ação, 
redimensionando concepções, metodologias, critérios e instrumentos de avaliação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MÁRCIO JOSÉ CABRERA 
Orientador: Ana Maria Petraitis Liblik - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Laboratório de Ciências: Um olhar pedagógico sobre a importância de metodologias 
diferenciadas na melhoria da aprendizagem dos estudantes 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Metodologias Diferenciadas, Desvio da Função do Pedagogo, Incentivo-
Aprendizagem 
Resumo: Este trabalho pretende discutir como o Professor-Pedagogo pode contribuir de forma 
mais satisfatória para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Para isso foram propostas 
metodologias alternativas para que os docentes de Ciências possam aplicar em suas aulas. Desta 
forma, foi resgatada uma das principais funções do Pedagogo: intervenção de forma direta na 
relação ensino-aprendizagem dentro do ambiente escolar. Foram utilizados Kits de Laboratório de 
Ciências de baixo custo financeiro para que possam ser utilizados com as equipes, dos 
estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental Fase II do Colégio Gelvira Corrêa Pacheco. 
Concomitante a esta atividade, será observado o desvio da função do Pedagogo dentro do 
ambiente escolar e como este advento limita as suas ações de intervenção. O Pedagogo  
Bombeiro  é um desserviço para uma educação pública de qualidade. Serão analisadas 
impressões dos estudantes e de seus responsáveis quanto à relação desta nova metodologia 
aplicada com o eventual aumento do desejo em estudar mais. Serão produzidos também 
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atividades para Professores Regentes e Equipe Pedagógica analisarem como o Pedagogo 
poderia contribuir de forma mais efetiva na aprendizagem significativa dos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MÁRCIO JOSÉ CABRERA 
Orientador: Ana Maria Petraitis Liblik - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Laboratório de Ciências: Um olhar pedagógico sobre a importância de metodologias 
diferenciadas na melhoria da aprendizagem dos estudantes 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Metodologias Diferenciadas, Desvio da Função do Pedagogo, Incentivo-
Aprendizagem 
Resumo: O presente material tem a intenção de contribuir metodologicamente na Implementação 
do Projeto de Intervenção. Sua construção foi didaticamente efetuada para que as três unidades 
existentes tenham uma interligação e que se complementem. Mostrando a importância 
pedagógica do Pedagogo exercer exclusivamente a sua função. Todas as unidades são 
principiadas por um aporte teórico que sustenta a sua necessidade de estudo. Na 1ª Unidade, 
destinada para os estudantes, serão utilizadas atividades que visem, primeiramente, apresentar o 
Projeto para as turmas. Os próximos passos serão a formação dos estudantes com relação a 
trabalhos em equipe: suas características, organização e sua finalidade. Posteriormente serão 
realizados dois momentos (de 4 aulas cada) com atividades experimentais utilizando os kits de 
Laboratório construídos em conjunto com os professores. Além dos conteúdos de Ciências, o 
objetivo fundamental desta atividade é colher nas falas e escritas dos estudantes o que uma aula 
com metodologia diferenciada contribui para um maior incentivo aos estudos. Após este momento 
serão levados para a Equipe de Professores e também Equipe Pedagógica (2ª e 3ª Unidades) o 
resultado tabelado dos dados coletados. Mediante estas informações espera-se que, através de 
discussões possamos chegar a algumas considerações de como o Pedagogo em desvio de 
função é um desserviço tanto à aprendizagem dos estudantes como também no apoio aos 
docentes na busca de novas soluções para os problemas encontrados na sala de aula. Tem-se 
também o objetivo de traçar um Plano de Ação Pedagógico para que institucionalize dentro do 
espaço escolar as delimitações reais do Pedagogo no campo de sua atuação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARCOS JOSÉ  FERREIRA 
Orientador: ADRIANA SALVATERRA PASQUINI - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem e o Plano de Trabalho Docente: 
uma aproximação necessária 
Tema: ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 
Palavras-chave: Avaliação, Plano de Trabalho Docente, Ensino e Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo discute a avaliação do processo de ensino e aprendizagem e suas 
implicações no Plano de Trabalho Docente (PTD). Partindo do princípio de que a avaliação é um 
elemento que perpassa e reorienta todo o processo educativo, buscamos responder ao seguinte 
questionamento: em que medida o processo de avaliação do ensino e da aprendizagem 
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realizados na escola estão relacionados com os objetivos estabelecidos nos Planos de Trabalho 
Docente? Mediados por este questionamento, a presente pesquisa de cunho bibliográfico se 
pautou na perspectiva histórico-crítica. Subsidiada por um Caderno Temático e implementada por 
meio de um Grupo de Estudos formado por docentes e funcionários do Colégio Estadual Alberto 
Santos Dumont, da cidade de Apucarana-PR, os estudos possibilitaram reflexões sobre a atual 
prática avaliativa, auxiliando a execução do trabalho docente, o avanço nos estudos e o 
desenvolvimento dos estudantes. Concluímos que, embora tenhamos percebido um avanço na 
compreensão da temática proposta, ainda se faz necessário que aconteça a aproximação entre a 
avaliação do processo de ensino e de aprendizagem e o PTD. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARCOS JOSÉ  FERREIRA 
Orientador: ADRIANA SALVATERRA PASQUINI - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM E O PLANO DE 
TRABALHO DOCENTE: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA 
Tema: ensino, aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: avaliação, Plano de Trabalho Docente, ensino e aprendizagem 
Resumo: O presente Caderno Temático tem a finalidade de subsidiar a implementação da 
intervenção pedagógica no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, da cidade de Apucarana-
PR, na forma de Grupo de Estudos. O Caderno é composto por seis unidades, contendo objetivos 
de aprendizagem, texto para aprofundamento, questões para reflexão e textos complementares. 
Sua estrutura foi planejada para que os participantes analisem, reflitam e discutam a avaliação do 
processo de ensino e de aprendizagem e sua relação com os objetivos estabelecidos no Plano de 
Trabalho Docente (PTD) promovendo uma análise reflexiva acerca do processo avaliativo 
aprimorando seus conhecimentos, repensando e ressignificando a práxis pedagógica. Espera-se 
que, ao final das atividades, os participantes percebam necessidade de vincular o processo 
avaliativo ao PTD e, assim, desenvolvam práticas pautadas em teorias sólidas, conscientes e 
inclusivas, atuando na formação de cidadãos que vivam dignamente e contribuam para o 
desenvolvimento social e humano. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARGARETH BETTEGA 
Orientador: Tiago Pereira Leite - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Exclusão ou Evasão Escolar do Ensino Médio no Período noturno do Colégio Estadual 
Marechal Rondon - Ensino Fundamental e Médio 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Evasão Escolar, Ensino Noturno, Alunos 
Resumo: O tema oportuniza a busca de causas que evidenciam a evasão escolar no período 
noturno, assim, buscando ações pedagógicas, alternativas visando à diminuição deste índice. 
Dentre as possíveis causas estão: A) A metodologia do ensino aprendizagem desenvolvida pelos 
docentes faz com que aulas se tornem monótonas e desinteressantes, não favorecendo a 
motivação e o interesse dos alunos. B) Em sua grande maioria os estudantes do ensino no 
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período noturno são alunos de classe menos favorecida economicamente, composta por 
trabalhadores e por alunos remanejados para o noturno, em busca de emprego. C) Um dos 
fatores principalmente femininos mais relevantes para a evasão/abandono escolar são: a gravidez 
precoce, o casamento (as funções da maternidade), saúde dos filhos ou por não ter com quem 
deixá-los acaba desistindo dos estudos. Estes fatores aliada a questão financeira de 
sobrevivência levam os estudantes à evasão escolar. Os itens apontados acima são alguns 
fatores da evasão escolar noturna. Este trabalho tem como objetivo levantamento de dados, 
referente ao Abandono ou Evasão Escolar do período noturno no Colégio Estadual Marechal - 
Ensino Fundamental e Médio, propondo alternativas visando amenizar e conscientizar a 
comunidade diante do problema, através de palestras com a Promotoria Pública e demais órgãos, 
com a comunidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARGARETH BETTEGA 
Orientador: Tiago Pereira Leite - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Exclusão ou Evasão Escolar do Ensino Médio no Período noturno do Colégio Estadual 
Marechal Rondon - Ensino Fundamental e Médio 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Ensino Médio, Evasão, Exclusão, 
Resumo: O tema oportuniza a busca de causas que evidenciam a evasão escolar no período 
noturno, assim, buscando ações pedagógicas, alternativas visando à diminuição deste índice. 
Dentre as possíveis causas estão: A) A metodologia do ensino aprendizagem desenvolvida pelos 
docentes faz com que aulas se tornem monótonas e desinteressantes, não favorecendo a 
motivação e o interesse dos alunos. B) Em sua grande maioria os estudantes do ensino no 
período noturno são alunos de classe menos favorecida economicamente, composta por 
trabalhadores e por alunos remanejados para o noturno, em busca de emprego. C) Um dos 
fatores principalmente femininos mais relevantes para a evasão/abandono escolar são: a gravidez 
precoce, o casamento (as funções da maternidade), saúde dos filhos ou por não ter com quem 
deixá-los acaba desistindo dos estudos. Estes fatores aliada a questão financeira de 
sobrevivência levam os estudantes à evasão escolar. Os itens apontados acima são alguns 
fatores da evasão escolar noturna. Este trabalho tem como objetivo levantamento de dados, 
referente ao Abandono ou Evasão Escolar do período noturno no Colégio Estadual Marechal - 
Ensino Fundamental e Médio, propondo alternativas visando amenizar e conscientizar a 
comunidade diante do problema, através de palestras com a Promotoria Pública e demais órgãos, 
com a comunidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA COUTINHO AMARAL 
Orientador: Helena Izaura Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INTEGRAÇÃO ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA NA CONTEMPORANEIDADE: Possibilidade 
ou Necessidade? 
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Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola: A relação entre escola e família. 
Palavras-chave: Contemporaneidade, Gestão Participativa, Parceria e Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo possui como objetivo, compreender como as transformações na sociedade 
interferem nas relações sociais, escolares e familiares, considerando que, os comportamentos 
familiares também transmitem valores e significados que subjetivamente são assimilados. Na 
contemporaneidade, escola e família devem ser capazes de encontrar caminhos que fortaleçam 
vínculos para o enfrentamento das influências externas na formação do ser humano. O projeto 
intitulado Integração entre família e escola na contemporaneidade: Possibilidade ou 
Necessidade?  Foi desenvolvido no Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega, no município de 
Umuarama, com alunos, pais, professores e o coletivo escolar, refletindo sobre a necessidade de 
práticas educativas a partir da Gestão Democrática Participativa, Legislações Educacionais, 
conhecimentos acerca de temas relevantes sobre a formação do pensamento do homem 
enquanto ser histórico e suas contribuições e implicações na personalidade dos indivíduos e, ao 
mesmo tempo, procurando aproximar escola e família numa perspectiva de educação integral, 
responsável na formação do futuro cidadão. As experiências dos encontros realizados com pais, 
alunos e professores, apresentaram resultados positivos sobre a responsabilidade no 
cumprimento de seus papéis. Ao final da implementação do projeto, ficou evidente que é 
necessário que haja interação entre a escola e a família, para que a escola consiga cumprir sua 
função social. Desse modo, foi possível perceber que esses fenômenos devem ser 
compreendidos de forma dialética, nunca separados ou isolados. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA COUTINHO AMARAL 
Orientador: Helena Izaura Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: INTEGRANDO FAMÍLIA E ESCOLA 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola: A relação entre escola e família. 
Palavras-chave: Sociedade contemporânea, Família e escola, Aprendizagem, 
Resumo: Este Caderno Pedagógico está organizado em unidades e possui como objetivo 
subsidiar pais responsáveis conhecimentos de como acontece o aprender, para que possam 
participar da gestão escolar. As grandes transformações na sociedade interferem nas relações 
sociais, escolares e familiares, pois os comportamentos familiares também transmitem valores e 
significados que subjetivamente são assimilados. Para que a escola cumpra sua função social é 
preciso que haja interação entre escola e a família. Desse modo, esses fenômenos devem ser 
compreendidos de forma dialética, nunca separada ou isolada. Esse Caderno Pedagógico será 
dividido em oito Unidades Didáticas e tem como objetivo de estudo, proporcionar aos pais, 
responsáveis e comunidade educacional, conhecimentos acerca de temas relevantes sobre a 
formação do pensamento do homem enquanto ser histórico e suas contribuições e implicações na 
personalidade dos indivíduos. Serão abordados temas sobre a importância da família na atual 
legislação brasileira, e fatores que interferem no desenvolvimento humano numa abordagem 
histórico-cultural em Vigotski e histórico-crítica em Saviani por meio da pesquisa bibliográficas, 
documental e descritiva. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA DE CARVALHO 
Orientador: Renata de Souza Franca Bastos de Almeida - IES: UEL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR: INSTRUMENTO 
COLABORATIVO PARA ALUNOS COM TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação. Detalhamento do estudo na linha: Processo de ensino-
aprendizagem e avaliação na escola. 
Palavras-chave: avaliação psicoeducacional, transtornos de aprendizagem, neurociência, 
formação de professores, 
Resumo: Esta produção é parte do trabalho de pesquisa e implementação realizado no Programa 
de Desenvolvimento Educacional PDE-2016, através da Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
e Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED. A proposta de trabalho envolveu 
diretamente 25 participantes, sendo 9 professores e 2 pedagogos do Colégio Estadual Ricardo 
Lunardelli, os demais são professores da rede Municipal e particular da cidade de Porecatu - PR, 
pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Londrina. O artigo relata a implementação de 
uma proposta de trabalho colaborativo de estudo e capacitação continuada de professores, tendo 
por objetivo torná-los participante do processo de Avaliação Psicoeducacional no Contexto 
Escolar, visando à identificação de alunos com indicativos de Transtornos de Aprendizagem, 
reflexão e mudanças de práticas pedagógicas, e a busca de intervenções e encaminhamentos 
necessários para a superação do fracasso escolar dos alunos com Transtornos de Aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA DE CARVALHO 
Orientador: Renata de Souza Franca Bastos de Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR: INSTRUMENTO 
COLABORATIVO PARA ALUNOS COM TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação. Detalhamento do estudo na linha: Processo de ensino-
aprendizagem e avaliação na escola. 
Palavras-chave: avaliação psicoeducacional, transtornos de aprendizagem, neurociência, 
formação de professores 
Resumo: O presente trabalho é uma Unidade Didática apresentada a Secretaria de Estado de 
Educação (SEED), como parte do estudo realizado durante o ano de 2016, no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), através da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A 
proposta de trabalho envolverá professores e pedagogos do Colégio Estadual Ricardo Lunardelli 
e professores da rede Municipal da cidade de Porecatu - PR, pertencente ao Núcleo Regional de 
Educação de Londrina. O material didático foi organizado com o objetivo de subsidiar a etapa do 
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola de forma a fundamentar teoricamente os 
encaminhamentos metodológicos a serem apresentados e garantir a sua aplicabilidade na 
realidade escolar. Sendo proposto um trabalho colaborativo de estudo e capacitação continuada 
envolvendo professores e equipe pedagógica tendo por objetivo torná-los participante do 
processo de Avaliação Psicoeducacional no Contexto Escolar, visando à identificação precoce de 
alunos com indicativos de Transtornos de Aprendizagem, reflexão e mudanças de práticas 
pedagógicas, busca de intervenções e encaminhamentos necessários para a superação do 
fracasso escolar dos alunos com Transtornos de Aprendizagem. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA SOARES SANTINI 
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO ESPECIAL: mediação da gestão pedagógica diante dos percalços da 
inclusão escolar 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação Especial, Inclusão, Formação de Professores, Gestão Pedagógica 
Resumo: Estudos realizados na área de Educação Especial e Inclusão impõem aos educadores 
importantes desafios no sentido de assegurar às pessoas que apresentam necessidades 
educacionais especiais o direito de conviver em sociedade. A escola como espaço inclusivo 
proporciona ao aluno, situações significativas de aprendizagem, as quais estão em consonância 
com as necessidades especiais dos alunos desde que ofereça estrutura física adequada, e 
condições de permanência. Seguindo essa linha de pensamento, este artigo intitulado: 
EDUCAÇÃO ESPECIAL: mediação da gestão pedagógica diante dos percalços da inclusão 
escolar, objetiva elucidar as discussões junto à equipe diretiva, funcionários e professores do 
Colégio Estadual Rui Barbosa - Ensino Fundamental Médio e Educação de Jovens e Adultos - 
Guarapuava-PR, sobre o processo de inclusão, estendendo-se aos demais professores da rede 
Estadual de Ensino, através do Grupo de Trabalho em Rede. Na ocasião da implementação da 
pesquisa os estudos estiveram voltados para a posição das pessoas deficientes na sociedade, no 
transcorrer da história, com ênfase nos períodos de segregação, compaixão e assistencialismo; 
analisamos os documentos legais que fortalecem a questão da inclusão; destacamos a formação 
de professores e a prática da inclusão; estudamos ainda, a inclusão na perspectiva das Diretrizes 
Curriculares da Educação Especial para a Construção de Currículos Inclusivos - Paraná. O aporte 
teórico que embasou este estudo esteve ancorado na literatura pertinente, na legislação e nos 
organismos internacionais que amparam o processo de inclusão. Os resultados foram 
significativos e trouxeram subsídios para o desenvolvimento de ações concretas no processo de 
inclusão, a partir da gestão didático-pedagógica. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA SOARES SANTINI 
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Especial: mediação pedagógica diante dos percalços da inclusão escolar 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação Especial, Inclusão, Formação de Professores, Mediação Pedagógica 
Resumo: RESUMO Os estudos realizados na área de Educação Especial e Inclusão impõem aos 
educadores importantes desafios no sentido de assegurar as pessoas que apresentam 
necessidades educacionais especiais o direito de viver e conviver em sociedade. Diante dessa 
realidade, nos propusemos a realizar este estudo, cujo objetivo é relatar a trajetória das pessoas 
que apresentam necessidades especiais na sociedade, tendo como base a instituição escolar. 
Diante desse contexto, julgamos necessário fazer uma análise conceitual a respeito da inclusão, 
como compromisso de uma educação que contemple a garantia de direitos entre os seres 
humanos. A pesquisa fundamenta-se em documentos legais e teorias que norteiam o processo de 
inclusão, bem como discorre sobre a literatura referente à aceitação das diferenças e as barreiras 
que impedem o desenvolvimento da autonomia intelectual e social do aluno. Enfatizamos a 
necessidade de o professor buscar conhecimentos, pesquisa e informação na área de Educação 
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Especial, pois os mesmos devem estar preparados para receber em suas classes, alunos com 
necessidades educacionais especiais. Pretendemos ainda, investigar como vem se dando a 
mediação pedagógica entre equipe diretiva, professores e alunos, no contexto da inclusão. 
Esperamos que essa pesquisa traga subsídios para a divulgação e o desenvolvimento de ações 
concretas para que a proposta de inclusão aconteça de fato em nossas escolas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA DE LURDES HOINATZ 
Orientador: Sueli Ribeiro Comar - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FAMÍLIA E ESCOLA: Uma Parceria Possível e Necessária 
Tema: Articulação entre os segmentos da escola: a relação entre escola e família 
Palavras-chave: Família, Escola, Relação, Participação 
Resumo: O objetivo deste artigo é discutir a função social da escola e da família, bem como a 
necessária relação entre ambas e os possíveis entraves nessa relação, além disso, aponta para 
algumas estratégias de aproximação dessas duas instituições formadoras. Isto se justifica porque 
atualmente, face a inúmeras transformações sociais, a família está delegando a escola, funções 
que não lhe são precípuas. Embora a responsabilidade sobre a aprendizagem formal seja da 
escola, não é esta e sim a família que proporciona as primeiras experiências educacionais à 
criança. É dentro da instituição familiar que o indivíduo recebe suporte para participar de outras 
instituições sociais. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que a escola também é 
indispensável para a formação omnilateral do indivíduo e, tanto mais consistente será o seu efeito 
se puder contar com a efetiva participação familiar nesse processo. Acredita-se que a articulação 
entre a escola e a família pode contribuir para minimizar problemas de relacionamento 
interpessoal, estimular a motivação aos estudos e consequentemente melhorar o ensino e a 
aprendizagem. Nesta perspectiva, é necessário pensar em estratégias para estreitar essa relação, 
compreendendo quais fatores implícitos ou explícitos impedem ou inibem a participação familiar e 
assim, tentar superá-los. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA DE LURDES HOINATZ 
Orientador: Sueli Ribeiro Comar - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Família e Escola:uma parceria possível e necessária 
Tema: Articulação entre os segmentos da escola: a relação entre escola e família 
Palavras-chave: Família, Escola, Relação, Participação 
Resumo: Percebe-se que atualmente, face a inúmeras transformações sociais, a família está se 
distanciando cada vez mais da escola, delegando a esta, funções que não lhe são precípuas. 
Embora a responsabilidade sobre a aprendizagem formal seja da escola, não é esta e sim a 
família que proporciona as primeiras experiências educacionais à criança. É dentro da instituição 
familiar que o indivíduo recebe suporte para participar de outras instituições sociais. Contudo, não 
se pode deixar de reconhecer que a escola também é indispensável para a formação global do 
indivíduo e tanto mais consistente será o seu efeito se puder contar com a efetiva participação 
familiar nesse processo. Acredita-se que a articulação entre a escola e a família pode contribuir 
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para minimizar problemas de relacionamento interpessoal, estimular a motivação aos estudos e 
consequentemente melhorar o ensino e a aprendizagem. Contudo é necessário pensar em 
estratégias para estreitar essa relação, compreendendo quais fatores implícitos ou explícitos 
impedem ou inibem a participação familiar e tentar superá-los. Assim sendo, este projeto de 
intervenção pedagógica pretende discutir acerca da função social da escola e da família, bem 
como a necessária relação entre ambas e os possíveis entraves nessa relação, além de pensar 
em estratégias de aproximação dessas duas instituições formadoras. 
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Orientador: Luiz Antônio de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA: UMA ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DOS 
PROFESSORES PEDAGOGOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO 
PARANÁ 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Família, Parceria, Sucesso escolar, Participação, Contribuição, 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar as produções de professores pedagogos da 
Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná nas edições do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) nos anos de 2007 a 2014, enfocando a participação da família na escola. Tal 
revisão pretende identificar contribuições para a melhoria da qualidade do ensino, pontuando 
fatores que impedem e que favorecem melhores relações entre família e escola. Apresenta 
discussões sobre o conceito de família e escola, configurações familiares e a importância da 
participação da família, como forma de garantir o sucesso escolar dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA DEJANIRA PERPÉTUA SANCHES 
Orientador: Luiz Antônio de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A participação da família na escola: Em busca de uma contribuição para a melhoria da 
qualidade do ensino 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Família, Contribuição, Aprendizagem 
Resumo: A proposta desse trabalho é analisar as produções do tema o fracasso escolar em 
decorrência da ausência da família nas edições do PDE produzidos pelos professores da Rede 
Estadual de Ensino do Estado do Paraná, nos anos de 2007 a 2013, mostrando as mudanças 
e/ou permanências sobre a participação da família como forma de contribuição para a melhoria da 
qualidade do ensino através de uma abordagem histórica para melhor entender as mudanças 
ocorridas nas duas instituições, verificando o que as fizeram afastar uma da outra. Este projeto de 
pesquisa pretende abordar os benefícios da participação da família na escola como alternativa à 
redução das dificuldades apresentadas no rendimento dos alunos dos 6º Anos do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Paulina Pacífico Borsari - Ensino Fundamental, Médio e 
Normal, da cidade de Rancho Alegre. Diante disto, questiona-se: que abordagens/estratégias tem 
sido utilizadas para que a família e escola contribuam no processo de ensino e aprendizagem de 
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forma a se garantir a qualidade do ensino? O referencial teórico orienta-se no conceito de família 
de Dias (2005) como grupo [...] responsável principalmente pela socialização de suas crianças e 
pela satisfação de necessidades básicas. Ela consiste em um aglomerado de pessoas 
relacionadas entre si pelo sangue, casamento, aliança ou adoção [...] (DIAS, 2005, p.210), 
conceito esse alargado por Moreira (MOREIRA, 2011); bem como os processos de alteração 
promovidos pelas alterações na dinâmica do modo de produção, conforme estudos de Oliveira 
(2009), que desagrega cada vez mais os laços familiares. Outrossim, impõe-se decisivas as 
novas configurações de família  [...] em espaços e organizações domiciliares peculiares. 
(FERRARI; KALOUSTIAN 2002, p.14). 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA IZAURA MARTINS 
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Etapa: Artigo 
 
Título: AS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL/TCD COMO MOTIVAÇÃO NO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Educação, Tecnologia, Ensino-Aprendizagem, Motivação 
Resumo: Educar nos tempos atuais tem sido um desafio constante, visto que os métodos 
tradicionais se contrapõem às tecnologias como ferramentas de disseminação de conteúdos 
relativos às disciplinas em curso na escola. Valorizar políticas ligadas ao uso de tecnologias 
digitais nas escolas passa por uma mudança de comportamentos dos agentes educacionais 
conscientizando-os sobre a importância das tecnologias, promovendo o uso seguro, saudável e 
responsável desta ferramenta. Hoje são inúmeros recursos tecnológicos, que professores e 
alunos tem acesso, assim o projeto de implementação As Tecnologias de Comunicação 
Digital/TCD como motivação no processo ensino-aprendizagem, que ocorreu na Escola Estadual 
do Campo São Miguel - Ensino Fundamental, com professores e alunos do sexto ao nono ano 
com o intuito de alcançar os objetivos comuns, dos quais se destaca como principal os objetos 
digitais de ensino e aprendizagem como fator motivacional, partindo do arcabouço teórico de 
Moran (2000), Chaves (2004), Rost (2006), Kenski (2008), Lima (2008), Jordão (2009) e outros 
autores que descrevem acerca da utilização de recursos tecnológicos na educação, tendo como 
base principal uma pesquisa qualitativa de campo, alicerçada em fundamentos científicos e 
teóricos metodológicos. A pesquisa veio de encontro ao desejo dos docentes que sentiram a 
necessidade de adquirir conhecimento com vistas à aplicabilidade vinculado aos conteúdos 
disciplinares, uma vez que estes, apesar de terem acesso a essas ferramentas, não tinham 
prática para seu uso. 
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Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
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Palavras-chave: Educação, Tecnologia, Ensino-aprendizagem, Motivação 
Resumo: Educar nos tempos atuais tem sido um desafio constante, visto que os métodos 
tradicionais se contrapõem às tecnologias como ferramentas de disseminação de conteúdos 
relativos às disciplinas em curso na escola. Valorizar políticas ligadas ao uso de tecnologias 
digitais nas escolas, passam por uma mudança de comportamentos dos agentes educacionais 
conscientizando-os sobre a importância das tecnologias, promovendo o uso seguro, saudável e 
responsável desta ferramenta. Nos tempos em que estamos vivendo, com o 
desenvolvimento/oferta de inúmeros meios tecnológicos, e inserindo ao cotidiano dos alunos as 
tecnologias existentes e ao alcance deles na escola, viu-se a importância de buscar, pela via da 
investigação científica, uma explicação do quanto as Tecnologias de Comunicação Digital 
contribuem e motivam professores e alunos para o processo ensino/aprendizagem, propôs-se o 
projeto: As Tecnologias de Comunicação Digital/TCD como motivação no processo ensino-
aprendizagem, a implementação prevê ser na Escola Estadual do Campo São Miguel - Ensino 
Fundamental, com professores e alunos do sexto ao nono ano com o intuito de alcançar os 
objetivos comuns, dos quais destaca-se como principal os objetos digitais de ensino e 
aprendizagem como fator motivacional, partindo do arcabouço teórico de Moran (2000), Chaves 
(2004), Jordão (2009), Lima (2008), Rost (2006) e outros autores que descrevem sobre a 
utilização de recursos tecnológicos na educação, tendo como base principal uma pesquisa 
qualitativa de campo, alicerçada em fundamentos científicos e teórico metodológicos. Para o 
estudo propõe-se entender que quando se refere ao ensino, trata-se especificamente o papel do 
professor nesse processo, sendo o aluno parte que cabe à aprendizagem. 
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Título: O Ensino Híbrido por meio das Tecnologias como Possibilidades de Aprendizagem no 
Ambiente Escolar 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais. 
Palavras-chave: Tecnologias, educação, ensino híbrido, dispositivos móveis, 
Resumo: O acesso a tecnologia, dentre elas a internet e os dispositivos móveis (principalmente o 
celular), é uma realidade dentre o público alvo das escolas estaduais: crianças, adolescentes e 
jovens no cotidiano. Nesse artigo, registra-se o desenvolvimento de estudos que culminaram com 
processos de formação para professores que são vinculadas ao PDE, como o processo de 
implementação pedagógica que foi realizado a partir de curso de 32 horas com professores, sobre 
o ensino híbrido como uma alternativa de proposta de utilização de tecnologias que possibilitem a 
continuidade da formação escolar aos estudantes, ou seja, um contexto que favoreça a 
aprendizagem por meio de ferramentas conhecidas do público jovem, com aplicação específica a 
aprendizagem de aspectos vinculados ao currículo escolar aos estudantes. Os estudos aqui 
registrados tiveram como principal intuito promover a discussão com professores sobre o uso das 
tecnologias possíveis/viáveis no espaço escolar e também de contato acessível aos estudantes, 
como o celular (durante as aulas e também fora da escola) em prol da aprendizagem dos 
conteúdos abordados na ambiente educacional. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino híbrido por meio das tecnologias como possibilidade de aprendizagem no 
ambiente escolar 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais. 
Palavras-chave: Tecnologias, educação, ensino híbrido, dispositivos móveis 
Resumo: O acesso a tecnologia, dentre elas a internet e os dispositivos móveis (principalmente o 
celular), é uma realidade dentre o público alvo das escolas estaduais: crianças, adolescentes e 
jovens no cotidiano. Nesse trabalho, propõe-se a utilização de tecnologias que possibilitem a 
continuidade da formação escolar aos estudantes, ou seja, um contexto que favoreça a 
aprendizagem por meio de ferramentas conhecidas do público jovem, com aplicação específica a 
aprendizagem de aspectos vinculados ao currículo escolar aos estudantes. A intenção dos 
estudos vinculados a questões vinculadas aos temas de cada um dos 8 encontros nos quais 
foram distribuídos os temas como: uso do celular em sala de aula, redes sociais, youtube e 
youtubers, entre outros com o intuito de promover o uso das tecnologias possíveis/viáveis no 
espaço escolar e que sejam acessíveis aos estudantes, como o celular (durante as aulas e 
também fora da escola) em prol da aprendizagem dos conteúdos abordados na ambiente 
educacional. 
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Título: Práticas Pedagógicas que Estimulam a Aprendizagem Escolar, Ensino Médio- Período 
noturno 
Tema: Linha de estudo: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e o papel do Pedagogo 
na escola. 
Palavras-chave: Estímulo, Conhecimento, Realidade Social, 
Resumo: Propõe-se neste artigo reflexões direcionadas às práticas pedagógicas que, de acordo 
com os estudos realizados, necessitam estar relacionadas a um maior estímulo à aprendizagem 
escolar, especialmente dos alunos do Ensino Médio, período noturno. Trata-se de apresentar aos 
educadores os conhecimentos pesquisados como forma de sugestão ao trabalho docente e 
discente, a fim de resultar numa educação mais qualitativa. Neste sentido, sugerem-se 
encaminhamentos direcionados à ação pedagógica de forma a refletir a prática social, valorizando 
o conhecimento vivenciado pelos educandos, o qual necessita ser ampliado pelo que foi 
produzido ao longo da história pela humanidade. A prática educativa que se propõe neste estudo 
valoriza o diálogo entre educadores e educandos no processo ensino-aprendizagem, para uma 
educação de qualidade à vida dos envolvidos. 
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Título: Práticas Pedagógicas que Estimulam a Aprendizagem Escolar Ensino Médio- Período 
noturno 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e o papel do Pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Estímulo, Aprendizagem escolar, Prática Pedagógica, Conhecimento, Realidade 
Social, 
Resumo: O contexto da realidade escolar diagnosticada para a presente pesquisa, refere-se aos 
alunos do Ensino Médio do período noturno. Observa-se no ensino grande falta de interesse pelo 
estudo por parte dos alunos neste período. Constata-se que maioria dos alunos do período 
noturno trabalham o dia inteiro e chegam na escola desmotivados para aprender. O que mais 
chama a atenção é que nestes alunos é visível a ausência de sonhos, vontade de continuar os 
estudos e progredir no trabalho, dentre outros aspectos relevantes para a vida pessoal e social de 
cada um deles. Diante desta realidade gostaria de realizar uma pesquisa que auxilie Professores 
e alunos, com subsídios teóricos e práticos, objetivos, propostas e soluções que apontem 
caminhos para a busca de superação das dificuldades educativas que refletem o processo 
ensino-aprendizagem e com certeza a vida dos alunos, essa busca de superação implicará na 
organização do trabalho pedagógico. Como Pedagoga do Colégio, pretendo analisar teorias que 
fundamentam a prática pedagógica propondo aos alunos e Professores encaminhamentos de 
ações que resultem numa prática pedagógica com maior estímulo e aprendizagem aos nossos 
educandos. 
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Título: O papel do pedagogo junto à instância colegiada: Grêmio Estudantil 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Grêmio Estudantil, Gestão Democrática, Participação, 
Resumo: A proposição deste artigo é a de apresentar os resultados do processo de 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, realizado no Colégio Estadual Parigot de Souza, localizado no Município de 
Inácio Martins - PR, tendo como tema: O papel do pedagogo junto à instância colegiada: Grêmio 
Estudantil. O estudo desenvolvido contemplou ações referentes à formação e organização da 
representatividade estudantil com os representantes de turma e a diretoria do Grêmio Estudantil, 
refletindo-se sobre a participação dos mesmos enquanto Instância Colegiada. O artigo contempla, 
portanto, a síntese dos estudos sobre a organização do Grêmio Estudantil e a sua participação 
nas ações referentes ao cotidiano escolar, tais como: a representatividade do corpo discente em 
suas expectativas e reivindicações quanto à organização da escola e melhoria da qualidade da 
educação, bem como, resgatando a participação dos alunos na Gestão Democrática da Escola 
Pública. 
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Título: O papel do pedagogo junto à instância colegiada: Grêmio Estudantil 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: organização, representatividade, pedagogos, estudantes, gestão democrática, 
Resumo: Esta Produção Didático - Pedagógica tem como foco principal oportunizar aos 
estudantes o desenvolvimento do senso crítico e participativo. Como estratégias de ação será 
utilizada a formação continuada oferecendo subsídios sobre o papel do estudante gremista, no 
sentido de fomentar o protagonismo juvenil e a ação colaborativa dos grêmios estudantis. Para 
tanto, propõe-se este caderno pedagógico, organizado em três unidades temáticas que orientam 
a ação do pedagogo na articulação, formação e organização do grêmio estudantil do Colégio 
Estadual Parigot de Souza Ensino Fundamental, Médio e EJA. 
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Título: FUNÇÃO SOCIAL DO CEEBJA: desafios para uma educação transformadora 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: CEEBJA, função social, educação transformadora, 
Resumo: A temática deste artigo refere-se ao estudo da função social do Centro Estadual de 
Educação Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA e os desafios para uma educação 
transformadora. Apresenta o resultado de pesquisas teóricas, coletas de dados, reflexões e 
debates realizados no Programa de Formação Continuada para professores da Rede Pública de 
Ensino Estadual, através do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE promovido pela 
SEED/PR. A pesquisa realizada teve como objetivo buscar subsídios que possibilitem que a 
prática pedagógica no CEEBJA seja efetivada de forma a cumprir com sua função social. O 
estudo teórico teve por base autores como Libâneo (2001/2004), Laffin (2014), Charlot (2005), 
Freire (1996), Chaves & Volsi (2011), entre outros, e as Diretrizes Curriculares da EJA. A 
pesquisa de campo foi realizada em 2016, com os alunos do ensino fundamental e ensino médio 
do CEEBJA de Prudentópolis, com o intuito de compreender quem é esse aluno jovem, adulto ou 
idoso, os motivos da evasão escolar e o porquê da retomada dos estudos. Ainda foram coletados 
dados significativos através das reflexões e estudos realizados no Grupo de Estudo em Rede - 
GTR e na implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, que teve a participação de 
professores da rede estadual de ensino do Paraná e professores da rede municipal de ensino do 
município de Prudentópolis. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: FUNÇÃO SOCIAL DO CEEBJA: desafios para uma educação transformadora 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Função social, CEEBJA, educação transformadora, formação continuada, 
professores, 
Resumo: Este caderno pedagógico faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional - 
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2016 e constitui-se no material a ser utilizado na implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica no CEEBJA de Prudentópolis, cujo enfoque será direcionado para a função social do 
CEEBJA e os desafios para uma educação transformadora, objetivando destacar o papel social 
deste, que vai muito além do conhecimento científico, pois segue um caminho de inclusão, de 
identificação, de busca e encontro do próprio eu. O Caderno Pedagógico está estruturado em oito 
momentos de estudos e propõe um trabalho embasado em autores como Libâneo (2001/2004), 
Laffin (2014), Charlot (2005) e Freire (1996), entre outros, e nas Diretrizes Curriculares da EJA 
(Nacionais e da SEED - PR). Além de filmes que retratam a realidade do adulto que retoma os 
estudos e reflexões acerca do tema proposto. A expectativa é a de que com este estudo seja 
possível esclarecer e entender a real função social do CEEBJA e qual caminho seguir para que a 
educação efetivada neste contexto escolar seja transformadora. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA SÔNIA FERREIRA DA SILVA 
Orientador: Rosângela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Gestão Pedagógica: função precípua da escola 
Tema: ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS DE GESTÃO DA ESCOLA 
Palavras-chave: Administração escolar, gestão escolar, instâncias colegiada, educação 
Resumo: O presente artigo trata da Gestão Escolar, com enfoque na gestão pedagógica no 
Colégio Estadual Rui Barbosa, onde o mesmo busca indagar junto à comunidade escolar se 
existem obstáculos, problemas que estão impedindo uma gestão o mais pedagógica possível no 
Colégio em detrimento de atividades burocráticas que envolvem grande parte dos sujeitos da 
escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA SÔNIA FERREIRA DA SILVA 
Orientador: Rosângela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Gestão Pedagógica: função precípua da escola 
Tema: ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS DE GESTÃO DA ESCOLA 
Palavras-chave: gestão administrativa, gestão escolar, gestão pedagógica 
Resumo: A presente produção didático pedagógica tem como objetivo identificar se existem 
obstáculos, desafios que estão impedindo uma gestão o mais pedagógica possível em detrimento 
das atividades burocráticas desenvolvidas na gestão administrativa escolar. As atividades serão 
desenvolvidas a partir de uma curso de formação continuada para gestores, pedagogos e 
professores com certificação de 32 horas sendo distribuídos em 8 sábados com 4 horas cada um, 
neste curso os conteúdos abordados serão relevantes para efetivação de uma gestão o mais 
pedagógica possível. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA STELA DE QUEIRÓZ BENEDETTI 
Orientador: Carlos Willians Jaques Morais - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Gestão Democrática na efetivação do Grêmio Estudantil: consequências na ação 
formativa dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola - Articulação do trabalho do pedagogo 
junto às Instâncias colegiadas. 
Palavras-chave: Grêmio Estudantil, Gestão Democrática, Instância Colegiada, Protagonismo 
juvenil, 
Resumo: O presente artigo contemplou ações referentes à formação e organização da 
representatividade estudantil com os alunos que compõe o Grêmio Estudantil e Representantes 
de Turma, levando-os à conscientização do seu papel como Instância Colegiada, eleita para 
representar os anseios e os direitos de todos os discentes, bem como, órgão colegiado capaz de 
intervir e colaborar para a efetivação da gestão democrática no interior da escola. O artigo 
contempla, portanto, a síntese do trabalho realizado, o qual teve como intuito esclarecer aos 
educandos o que é gestão democrática, cidadania, a história do Grêmio Estudantil, análise do 
Estatuto do Grêmio Estudantil, encerrando com a elaboração de um plano de ação, tendo como 
foco desenvolver nos alunos sua consciência crítica, levando-os à participação na Gestão 
Democrática da Escola Pública. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARIA STELA DE QUEIRÓZ BENEDETTI 
Orientador: Carlos Willians Jaques Morais - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Gestão Democrática na efetivação do Grêmio Estudantil: consequências na ação 
formativa dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola - Articulação do trabalho do pedagogo 
junto às Instâncias colegiadas. 
Palavras-chave: Grêmio Estudantil, Gestão Democrática, Instância Colegiada, Protagonismo 
juvenil 
Resumo: O Grêmio Estudantil é de suma importância para a efetivação da gestão democrática na 
escola. Com esse entendimento, o presente trabalho foi realizado com o objetivo criar condições 
para que os integrantes do grêmio estudantil percebam que a gestão democrática contribui com a 
tomada de consciência de seu empoderamento. O propósito de se estudar essa instância se 
justifica por observarmos que a mesma ainda não cumpre com sua real função que é a de 
representar os alunos, buscando integrá-los entre si, com toda a escola e com a comunidade em 
geral. É necessário conscientizar os educandos sobre qual é o papel do Grêmio Estudantil, 
reconhecendo que esse colegiado é um importante espaço de aprendizagem, cidadania, 
convivência, responsabilidade e de luta por direitos. O Grêmio Estudantil deve ser visto sob a 
perspectiva de preparação dos educandos para o exercício da cidadania, propiciando aos 
mesmos a possibilidade de participação e de luta por direitos. Mas isso não se aprende sozinho. 
Cabe à escola direcionar essa aprendizagem, permitindo essa participação. Direcionando o 
aprendizado não só na esfera pedagógica como também na pessoal e social. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARILENE SILVA TANAJURA ALENCAR 
Orientador: Rosângela Aparecida Volpato - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO RELIGIOSO: uma discussão paradigmática da 
Educação atual 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Reuniões, Leituras, Visitas, Aulas Práticas, Relatórios 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos no processo de Implementação Pedagógica 
em que foi desenvolvida uma Oficina para tratar da efetivação do Ensino Religioso nas escolas, 
sob a luz da Lei 9475/97 que dá nova redação ao artigo 33 da Lei 9394/96 e permite uma 
discussão paradigmática desta disciplina dentro da Educação atual. As atividades foram 
elaboradas com base nos estudos bibliográficos sobre o tema e pesquisa de campo, levando à 
conclusão de que muito ainda precisa ser melhorado para que o ensino religioso seja visto como 
de importância fundamental para a ascensão do respeito e da quebra de preconceitos que ainda 
perseguem muitas religiões. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARILENE SILVA TANAJURA ALENCAR 
Orientador: Rosângela Aparecida Volpato - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO RELIGIOSO: uma discussão paradigmática da 
Educação atual 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Ensino Religioso, Paradigmas, Lei 9475/96, 
Resumo: O presente trabalho adotou o formato de Unidade Didática, onde constam atividades a 
serem realizadas entorno do objetivo geral dessa Proposta de Intervenção Pedagógica na Escola, 
que é o de identificar os principais paradigmas e fundamentos do ensino religioso nas escolas 
brasileiras, bem como, o de apresentar o processo histórico do Ensino Religioso no Brasil e 
conhecer as mudanças dadas à disciplina a partir da Lei 9.475/97 que alterou o Art. 33 da Lei de 
Diretrizes de Bases da Educação Nacional, LDBN, Lei 9394/96, como metodologia utilizou-se a 
proposta de atividades em sala, vídeos, atividades de campo, seminários e oficina pedagógica. E 
como proposta avaliativa optou-se pela avaliação diagnóstica e formativa, que culminou com uma 
proposta de aferição de resultados para a redação de um artigo científico onde constem as 
descobertas a partir de dessa intervenção. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARILUCE MEURER 
Orientador: Renata de Souza Franca Bastos de Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A avaliação e sua importância para o processo de ensino e aprendizagem 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_ped_uel_marilenesilvatanajuraalencar.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_ped_uel_marilenesilvatanajuraalencar.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_ped_uel_marilenesilvatanajuraalencar.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_ped_uel_marilenesilvatanajuraalencar.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_ped_uel_marilucemeurer.pdf


Tema: Concepções de aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Prática docente, Avaliação 
Resumo: Este artigo é o resultado final do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE e 
aborda a temática avaliação no contexto escolar tendo como principal objetivo conscientizar os 
educadores sobre a importância da avaliação como uma prática contínua, processual e 
complementar ao processo de ensino aprendizagem tendo como finalidade auxiliar na reflexão 
sobre a prática pedagógica, não se resumindo apenas ao ato de medir e atribuir nota ao aluno. O 
presente artigo apresenta a importância de repensar constantemente as práticas avaliativas para 
diagnosticar possíveis dificuldades, tanto dos alunos como do próprio professor enquanto 
mediador do conhecimento. O artigo aborda os seguintes itens: breve histórico sobre avaliação; 
modalidades de avaliação e suas respectivas funções; o papel da avaliação nos processos de 
ensino e aprendizagem, o relato da implementação do projeto de pesquisa que foi realizado no 
Colégio Estadual Nereu Ramos - EFM, no município de Manoel Ribas - Pr e, um breve relato do 
Grupo de Trabalho em Rede - GTR, aplicado a professores da Rede Estadual de Ensino através 
da modalidade de Ensino de Educação à Distância. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARILUCE MEURER 
Orientador: Renata de Souza Franca Bastos de Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A avaliação e sua importância para o processo de ensino e aprendizagem 
Tema: Concepções de aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Prática docente, Avaliação, 
Resumo: A Produção Didático Pedagógica é uma atividade teórica e prática que integra às ações 
do Projeto de Intervenção Pedagógica a ser realizada na escola. Aborda a temática avaliação no 
contexto escolar como meio de auxiliar os professores na prática pedagógica em sala de aula, 
tendo como principal objetivo conscientizar os educadores sobre a importância da avaliação como 
prática contínua e como parte integrante dos processos de ensino e aprendizagem. O 
pressuposto teórico consiste na ideia de que a avaliação é uma maneira de diagnosticar como se 
dá o processo da construção da aprendizagem dos educandos, devendo ser contínua, processual 
e complementar ao processo de ensino aprendizagem e, ter como finalidade auxiliar na reflexão 
sobre a prática pedagógica. A Produção Didático Pedagógica foi realizada através de uma 
pesquisa bibliográfica, explicitando as concepções sobre avaliação sobre o olhar de diversos 
autores como Vasconcellos, Hadji, Haydt, Hoffmann, Saviani, Luckesi, Libâneo entre outros. A 
pesquisa foi realizada em livros, periódicos, artigos, teses e dissertações, procurando analisar de 
que maneira a avaliação pode contribuir para o trabalho do professor, deixando de lado seu 
caráter meramente classificatório. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARINÊS MEGGOLARO 
Orientador: Vanessa Elisabete Raue Rodrigues - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Evasão e Reprovação no Ensino Médio Noturno: Perspectivas de superação dos 
obstáculos da aprendizagem 
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Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Educação, Ensino Médio, Evasão, Reprovação, Aprendizagem 
Resumo: O artigo é o resultado da implementação do projeto de pesquisa realizado no 2º ano do 
Ensino Médio Noturno no 1º semestre do ano letivo de 2017, totalizando 33 horas/aula. Os 
resultados obtidos e sistematizados por meio de gráficos e tabelas foram apresentados, bem 
como os principais motivos da evasão e reprovação no ensino médio noturno. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARINÊS MEGGOLARO 
Orientador: Vanessa Elisabete Raue Rodrigues - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Evasão e Reprovação no Ensino Médio Noturno: Perspectivas de Superação dos 
Obstáculos da Aprendizagem 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Fracasso Escolar, Reprovação, Evasão 
Resumo: Trata-se de uma pesquisa sobre os índices altos de reprovação e evasão no ensino 
médio noturno, buscando as principais causas, como também apontando estratégias que possam 
minimizar esses resultados. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARINÊS PRESLHACOSQUI 
Orientador: ANDRÉA CRISTINA MARTELLI - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sexualidade: Gênero e Diversidade na Escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Sexualidade, Escola, Gênero, Diversidade, 
Resumo: O presente artigo Sexualidade: Gênero e Diversidade na Escola apresenta os 
resultados do desenvolvimento do Projeto e da implementação da Unidade Didática, ambos 
intitulados: Sexualidade: Gênero e Diversidade na Escola desenvolvidas no Plano de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, as quais possuíam o objetivo de problematizar os 
comportamentos sobre sexualidade, estimulando a reflexão e discussão sobre os paradigmas que 
as temáticas sexualidade, diversidade sexual e de gênero suscitam aos alunos e alunas das 
primeiras séries do ensino médio do Colégio Estadual do Campo de Rio do Salto, localizado no 
Distrito Rio do Salto, Município de Cascavel, Paraná. Para tanto, buscamos metodologias 
diversificadas como: caixa de perguntas anônimas, filmes, documentários, vídeos, debates, 
músicas, letras de músicas, dramatizações, oficinas, entre outras dinâmicas; para que os alunos e 
alunas se tornem conhecedores e críticos quanto ao tema. Esperamos, a partir destas reflexões, 
minimizar os comportamentos discriminatórios diante das sexualidades e dos gêneros e 
desenvolver o respeito às diferenças, do mesmo modo, contribuir na vivência de sexualidades 
com responsabilidade e respeito no ambiente escolar. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARINÊS PRESLHACOSQUI 
Orientador: ANDRÊA CRISTINA MARTELLI - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sexualidade: Gênero e Diversidade na Escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Sexualidade, Escola, Gênero, Diversidade, Preconceito 
Resumo: O projeto Sexualidade: Gênero, Diversidade e Preconceito na Escola têm como objetivo 
problematizar os comportamentos discriminatórios sobre sexualidade, estimulando a reflexão e 
discussão sobre os paradigmas que a temática sexualidade, diversidade sexual e de gênero 
suscita aos alunos e alunas das primeiras séries do ensino médio, do Colégio Estadual do Campo 
de Rio do Salto, localizada no Distrito Rio do Salto, no Município de Cascavel, Paraná. Para tanto, 
buscará metodologias diversificadas através de: caixa de perguntas anônimas, fotos em 
diferentes épocas, filmes, documentários, vídeos, debates, músicas, letras de músicas, 
dramatizações, oficinas, entre outras dinâmicas... para que os alunos e alunas se tornem 
conhecedores e críticos, quanto aos assuntos que surgirão referentes ao tema, no decorrer da 
implementação do projeto, para que desenvolvam autoconfiança, que respeitem as diferenças, 
que possam viver suas sexualidades com responsabilidade e respeito. Este trabalho terá como 
fundamentação teórica: Constituição Federal (1988), LDBN (1996), Louro (1997), Martins (2009), 
MEC (2016), Santos e Araújo (2009), Silveira (2010). No final do trabalho, observar se os 
objetivos foram alcançados e se houve mudança nos comportamentos dos alunos e das alunas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARISA DO ROCÍO SOUZA NOGUEIRA 
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UM OLHAR REFLEXIVO SOBRE AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTEXTO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL FASE II E MÉDIO: POSSIBILIDADES E LIMITES 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Escola, Adolescência, Docentes, 
Resumo: O presente artigo apresenta resultados de uma pesquisa desenvolvida junto ao 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2016/2017, promovido pela Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná, no Colégio ao Colégio Dom Pedro II - Ensino Fundamental Fase 
II e Médio, em Campo Largo - PR. O tema abordado abarcou a importância das relações 
interpessoais, do desenvolvimento do senso crítico, da consciência da responsabilidade social, 
política e também do preparo ao pleno exercício da cidadania. Assim sendo, a pesquisa procura 
responder quais as possibilidades e limites que permeiam as relações entre professor (a) e 
discentes no ensino fundamental fase II e médio. Assim, optou-se pelo autor MINAYO (2010) 
SEVERINO (2000) e ROSSINI (2001), onde o desenvolvimento do trabalho da escola baseou-se 
em uma abordagem qualitativa e a metodologia do trabalho realizou-se por meio da pesquisa-
ação, buscando com essa coleta, trazer a realidade diária dos professores e discentes, o que 
justifica aqui uma pesquisa de campo. Optou-se por uma abordagem qualitativa, a pesquisa-ação 
foi a escolha de método dentro deste processo, uma vez que, o docente tem condições de refletir 
criticamente sobre suas ações. Desta forma, espera-se que, a aplicabilidade deste, onde o 
desenvolvimento de conteúdo, metodologia, recursos metodológicos além de uma relação entre 
docentes e discentes mais harmoniosa contribua com a realidade de cada educando (a). O tema 
proposto também foi desenvolvido no Grupo de Trabalho de Rede (GTR) ofertado pela Secretaria 
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Estadual de Educação do Paraná, com a participação de professoras pedagogas que atuam no 
sistema estadual de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARISA DO ROCÍO SOUZA NOGUEIRA 
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UM OLHAR REFLEXIVO SOBRE AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTEXTO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL FASE II E MÉDIO: POSSIBILIDADES E LIMITES 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão escolar 
Palavras-chave: Escola, Docentes, Discentes 
Resumo: A proposta deste trabalho de intervenção junto ao Colégio Dom Pedro II ensino 
fundamental e médio com o tema: fases da adolescência e suas relações estabelecidas no 
contexto escolar, tem a intenção de que o discente através das relações interpessoais , do 
desenvolvimento do senso crítico, da consciência da responsabilidade social, política e também 
do preparo ao pleno exercício da cidadania se desenvolva plenamente. O objetivo desta proposta 
é contribuir para que a investigação das relações pertinentes à sala de aula possam contribuir na 
melhoria da relação escola/ docentes e discentes. Esse caderno é composto de 4 módulos com 
atividades em dupla, grupos pequenos e grande grupo, onde em cada módulo envolve os 
integrantes do evento, para que reflitam sobre uma prática mais consciente em sala de aula. 
Assim o módulo 1, contempla a definição do que é ser adolescente e as transformações pelas 
quais eles perpassam. No módulo 2: relações que se estabelecem no contexto escolar, busca 
constatar que as relações que permeiam o ambiente escolar vêm se modificando nos últimos 
tempos. No módulo 3: a instituição-escola na contemporaneidade, faz com que necessitemos de 
um professor (a) que atenda as exigências e expectativas de forma coerente e com a realidade da 
atual sociedade. Para tanto, o profissional da educação deve mostrar-se interessado e 
capacitado. No módulo 4: ensinar para uma transformação social, ou seja, entende-se que educar 
não é apenas formar sujeitos para a sociedade que nos é posta, mas para que possam 
transformá-la objetivando a diminuição da desigualdade social. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARISA ZANELLA CASTELLI 
Orientador: Fabiane Freire Franca - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Discussões sobre Gênero e Sexualidade e a Produção de Material Didático para a 
Formação Docente 
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Gênero, Sexualidade, Diversidade Sexual, Formação Docente, 
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo promover discussões de gênero e sexualidade e a 
produção de material didático para a formação de docentes de uma escola pública do município 
de Campo Mourão - PR. A pesquisa nasceu da necessidade de produzir material didático 
pedagógico sobre gênero e sexualidade, direcionado às/aos docentes, com o intuito de 
problematizar, por meio de estudos e debates, o preconceito e a discriminação no ambiente 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_ped_utfpr_marisadorociosouzanogueira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_ped_utfpr_marisadorociosouzanogueira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_ped_unespar-campomourao_marisazanellacastelli.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_ped_unespar-campomourao_marisazanellacastelli.pdf


escolar. Os caminhos metodológicos são de natureza qualitativa, tipo pesquisa-ação, tendo como 
instrumentos de coleta de dados: questionários, diários e produções das/os docentes. O material 
didático-pedagógico produzido foi apresentado às/aos docentes durante a formação na escola, 
utilizando-se como recursos: legislação específica, artigos científicos, reportagens, vídeos, 
recortes de filmes, músicas, entre outros. Observou-se que, entre as/os pesquisadas/os, ainda há 
pouco conhecimento com relação à temática abordada, além de muitos mitos e crenças, o que 
reverberou a necessidade de mais momentos de discussão e extensão da pesquisa a outros 
espaços educativos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARISA ZANELLA CASTELLI 
Orientador: Fabiane Freire Franca - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Discussões sobre Gênero e Sexualidade e a Produção de Material Didático para a 
Formação Docente 
Tema: DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, DIVERSIDADE 
Palavras-chave: Gênero, Sexualidade, Diversidade Sexual, Formação Docente, 
Resumo: Este projeto tem como objetivo promover discussões de gênero e sexualidade e a 
produção de material didático para a formação de docentes de uma escola pública do município 
de Campo Mourão-PR, podendo ser estendido para outras/os docentes da Educação Básica. A 
pesquisa nasceu da necessidade de produzir material didático pedagógico sobre gênero e 
sexualidade com o intuito de minimizar, por meio de estudos e debates, o preconceito e a 
discriminação no ambiente escolar. O aporte teórico é baseado nos Estudos Culturais e Estudos 
de Gênero. A metodologia da pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo pesquisa-ação, tendo 
como instrumentos de coleta de dados: questionários das/os professoras/es; diários das/os 
professoras/es e da professora pesquisadora e algumas atividades desenvolvidas. O Projeto inclui 
produção de material didático que será apresentado na formação das/os docentes, sua 
implementação na escola e a escritura de um artigo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARISTELA ELISABETE COSMO BENATTO 
Orientador: Maria Sílvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A vulnerabilidade social da Escola Pública e a formação do professor do 6º ano do Ensino 
Fundamental 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da Escola 
Palavras-chave: Escola, Formação docente, Vulnerabilidade Social, 
Resumo: A vulnerabilidade social é um fator que está intimamente relacionado ao 
comportamento dos educandos no ambiente escolar, bem como ao seu desempenho e 
indisciplina. Diante do exposto, foi proposta uma revisão de literatura sobre os principais 
agravantes relacionados à vulnerabilidade social, à formação docente e às estratégias de ação 
frente a essa realidade. A partir disso, desenvolveu-se um caderno temático com a finalidade de 
propor reflexão e capacitação para o corpo docente, com a elaboração de um planejamento de 
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atividades que contribuam para a aproximação dos alunos com o meio escolar, resgatando seu 
interesse pela aprendizagem e, em paralelo, realizando ações para capacitação dos professores e 
elaboração de novas formas de atuação. O objetivo foi compreender os principais agravantes 
relacionados à vulnerabilidade social dos estudantes e desenvolver estratégias de ação em 
âmbito escolar. Participaram do projeto professores do 6º ano do ensino fundamental, do Colégio 
Estadual Augusto Vanin - Ensino Fundamental e Médio. Os resultados apontaram ainda que os 
professores puderam refletir a respeito de sua prática cotidiana e desenvolver novas estratégias 
de atuação, compreendendo mais a realidade social do aluno. Os resultados demonstraram ainda 
que faz-se necessário o investimento em formação continuada, bem como o envolvimento da 
comunidade escolar para que melhores ações possam ser desenvolvidas no processo de 
educação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARISTELA ELISABETE COSMO BENATTO 
Orientador: Maria Sílvia Bacila Winkeler - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A vulnerabilidade social da Escola Pública e a formação do professor do 6º ano do Ensino 
Fundamental 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da Escola 
Palavras-chave: Escola, Formação docente, Vulnerabilidade Social, 
Resumo: O cotidiano escolar evidencia comportamentos incoerentes e contraditórios, 
distanciados das atitudes consideradas corretas, tais como o desinteresse pelos conteúdos, a 
falta de respeito com os professores, o elevado índice de evasão escolar e os comportamentos de 
risco, envolvendo uso de álcool e drogas. Por outro lado, observa-se que os professores e a 
direção escolar realizam poucas ações que busquem solucionar os problemas de falta de 
interesse e dificuldade de uma aprendizagem efetiva. Tal fato evidencia a necessidade de 
elaboração de um planejamento de atividades que contribuam para a aproximação dos alunos 
com o meio escolar, resgatando seu interesse pela aprendizagem e, em paralelo, realizando 
ações para capacitação dos professores e elaboração de novas formas de atuação. Diante do 
exposto, propõe-se uma revisão de literatura sobre os principais agravantes relacionados à 
vulnerabilidade social, a formação docente e as estratégias de ação frente a essa realidade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARLENE DALUZ JOVINSKI 
Orientador: ANA LÚCIA SILVA RATTO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A docência, a disciplina e a gestão da sala de aula 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: (In) disciplina, Gestão da sala de aula, Docente, Discente, 
Resumo: RESUMO Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa do PDE - 
Programa de Desenvolvimento Educacional, vinculado a Secretaria Estadual de Educação do 
Paraná, da turma de 2016/2017, realizada sob o título A docência, a disciplina e a gestão da sala 
de aula, sob a orientação da Professora Dra. Ana Lúcia Silva Ratto da UFPR² - Universidade 
Federal do Paraná. A pesquisa aconteceu com os professores da turma do 1º ano A do noturno 
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do Ensino Médio, com o objetivo geral de identificar e analisar as concepções sobre as questões 
disciplinares dos professores desta turma, tendo por preocupação fundamental aproximar-se das 
relações existentes entre as práticas destes professores e as reações dos alunos, identificando e 
analisando essas práticas. A metodologia de pesquisa foi a da Pesquisa-Ação, com coleta de 
dados por meio de aplicação de questionários para os docentes, tabulação dos dados e análises 
iniciais sobre eles. Foi verificado alto grau de dispersão nas questões de cunho dissertativo já que 
frequentemente não conseguimos juntar ou agrupar as ideias escritas por terem o mesmo 
significado ou semelhante. Nesse sentido, não foi possível identificar tendências nas concepções 
ou avaliações sobre indisciplina dos docentes pesquisados. Por outro lado, nas questões de 
múltipla escolha o que foi verificado como sendo as boas práticas pedagógicas foram em geral 
valorizadas pelos docentes, embora tenha chamado à atenção a pouca importância atribuída 
especificamente ao aspecto do docente precisar dominar o conteúdo nas relações que isso tem 
com a indisciplina. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARLENE DALUZ JOVINSKI 
Orientador: ANA LÚCIA SILVA RATTO - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A docência, a disciplina e a gestão da sala de aula 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Indisciplina, Gestão da sala de aula, Educando, professor 
Resumo: A Produção Didática - Pedagógica, trata de refletir as concepções e práticas 
disciplinares dos professores do Ensino Médio noturno do Colégio Estadual Shirlene de Souza 
Rocha, tendo por preocupação fundamental aproximar-se das relações existentes entre as 
práticas destes professores e as reações dos alunos em termos de (in) disciplina, identificando e 
analisando. Este caderno também propõe intervenções e estratégias pedagógicas, por meio de 
subsídios teóricos e metodológicos, que contribuam para que a comunidade escolar possa 
entender e melhor atuar sobre a indisciplina escolar. As atividades práticas e dinâmicas 
relacionadas com as questões de disciplinamento são reflexões sobre a gestão da sala de aula, 
para ajudar a amenizar os problemas com a indisciplina. Nesse sentido, busca - se refletir sobre a 
prática profissional, favorecendo a relação professor - aluno e o processo ensino aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARTA SALAZAR LOPES 
Orientador: ANA LÚCIA SILVA RATTO - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Incivilidade: Outra Face da Indisciplina em Sala de Aula 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: (In) disciplina, Convívio Social, Incivilidades, Voz aos Alunos, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida a partir 
do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, vinculado a Secretaria Estadual de 
Educação do Paraná, da turma de 2016/2017. Trabalho realizado sob o título Buscando 
compreender para melhor lidar com a indisciplina dos 7ºs anos, no Colégio Estadual Rui Barbosa, 
em Colombo-PR, Região Metropolitana de Curitiba, em 2016, sob a orientação da Professora Dra. 
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Ana Lúcia Silva Ratto da UFPR2 - Universidade Federal do Paraná. A pesquisa foi focada em 
uma das turmas de 7º ano do Ensino Fundamental com o objetivo de investigar as concepções e 
avaliações que os alunos dos 7ºs anos apresentavam a respeito de aspectos relacionados à 
disciplina e indisciplina escolar no contexto da sala de aula. A metodologia de pesquisa foi a da 
Pesquisa-Ação, com coleta de dados por meio de aplicação de questionário para os alunos, 
análise, tabulação e discussão dos dados coletados. Os resultados da pesquisa indicaram que a 
forte tendência observada, nas respostas dos alunos, foi relacionada à grande importância dada 
aos aspectos de convivência social, com as indicações de características dos relacionamentos 
interpessoais que apontaram para Incivilidades em sala de aula, em detrimento da valorização de 
aspectos pedagógicos, ou seja, do aprender e do ensinar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MARTA SALAZAR LOPES 
Orientador: ANA LÚCIA SILVA RATTO - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Procurando compreender para melhor trabalhar com a indisciplina das turmas de 7ºs anos 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Concepções, (in) disciplina, Ensino, Aprendizagem, Justiça 
Resumo: Pretende-se com este projeto investigar as concepções, avaliações, ações e atitudes 
que os alunos dos 7ºs anos têm a respeito de aspectos relacionados à disciplina e indisciplina 
escolar no contexto da sala de aula a fim de melhor articular teoria e prática pedagógica nestas 
turmas. A metodologia de pesquisa será a da Pesquisa-Ação, com coleta de dados por meio de 
aplicação de questionários para os alunos, observações de aulas pela pesquisadora, análise, 
sistematização e discussão dos dados coletados. A partir disto, com a participação dos alunos, 
será proposta a construção de possibilidades de alternativas para o melhor enfrentamento da 
problemática da indisciplina nestas turmas. Os resultados do processo serão também 
apresentados e discutidos com a equipe docente, pedagógica e diretiva. Por fim, com a ênfase 
em dar voz a estes alunos, espera-se como resultado a intervenção na realidade do problema de 
indisciplina dos 7ºs anos, encontrando formas de melhorar o ensino e aprendizagem com a 
participação ativa dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MEIRE AGOSTINI 
Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA ESCRITA EM ALUNOS/AS DO 6º ANO: A 
IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO DOCENTE 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Escrita, dificuldade, mediação, 
Resumo: O presente artigo relata a implementação do projeto intitulado: Dificuldades de 
aprendizagem na escrita em alunos/as do 6º ano: a importância da atuação do/a professor/a, 
desenvolvido com alunos/as do 6º ano do Colégio Estadual Rui Barbosa- Ensino Fundamental e 
Médio, localizado no município de Maringá, Paraná, no ano de 2017. Nosso objetivo foi melhorar 
o desempenho na escrita por meio da aprendizagem da ortografia e pontuação, utilizando como 
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referencial a teoria histórico-cultural de Vigotsky. Essa teoria preocupa-se com a mediação 
docente na aprendizagem e o desenvolvimento de estudantes no processo de apropriação dos 
conteúdos escolares. A partir dos conhecimentos trazidos pelos/as alunos/as, problematizamos os 
conteúdos e estabelecemos estratégias de atividades de estudo para desenvolver a 
aprendizagem do conhecimento científico. Por fim, avaliar o processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MEIRE AGOSTINI 
Orientador: Teresa Kazuko Teruya - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Dificuldades de aprendizagem na escrita em alunos/as do 6º ano: a importância da 
atuação do/a professor/a 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Escrita, dificuldade, intervenção pedagógica, 
Resumo: Nesta produção didático-pedagógica propomos encaminhamentos pedagógicos 
baseados na teoria histórico-cultural para trabalhar com as dificuldades de escrita dos/as 
estudantes do 6º ano, enfocando ortografia e pontuação para que avancem no domínio do 
sistema de escrita e utilizem esses novos conhecimentos em seu cotidiano, dentro e fora da 
escola. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MICHELE VARNIER 
Orientador: LÚCIA TEREZINHA ZANATO TURECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR NA PERSPECTIVA COLABORATIVA ENTRE 
O ENSINO REGULAR E O ENSINO ESPECIAL 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Ensino Colaborativo, Inclusão escolar, Formação de Professores, Educação 
Especial, 
Resumo: O artigo O Processo de Inclusão Escolar na Perspectiva Colaborativa Entre o Ensino 
Regular e o Ensino Especial versa sobre a formação dos professores de um Colégio estadual da 
rede pública paranaense, com vistas à educação especial. Seu objetivo principal é o 
desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre o ensino regular e a educação especial, na 
busca da formação teórica e metodológica dos professores, visando à construção de práticas 
pedagógicas adequadas à aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. 
A metodologia contemplou estudos bibliográficos e a formação de um grupo de estudos, 
promovendo reflexões teóricas e metodológicas, embasadas na teoria da Pedagogia Histórico 
Crítica. No decorrer dos trabalhos desenvolvidos, constatou-se que a maioria dos professores tem 
interesse e busca melhorar as condições de aprendizagem dos alunos com deficiência, porém, 
ainda existem muitos obstáculos a serem superados para a concretização da inclusão escolar 
verdadeira e efetiva. Outro fator fundamental constatado, para que a educação especial ocorra de 
forma qualitativa, é a realização do trabalho colaborativo nos meios escolares, unindo os 
professores do ensino regular e especialistas em educação especial, na busca de condições 
adequadas para que a aprendizagem ocorra verdadeiramente. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MICHELE VARNIER 
Orientador: LÚCIA TEREZINHA ZANATO TURECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR NA PERSPECTIVA COLABORATIVA ENTRE 
O ENSINO REGULAR E O ENSINO ESPECIAL 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Ensino Colaborativo, Inclusão escolar, Formação de Professores, Educação 
Especial 
Resumo: O projeto intitulado: O Processo de Inclusão Escolar na Perspectiva Colaborativa Entre 
o Ensino Regular e o Ensino Especial visa à formação de professores, através de grupo de 
estudos, promovendo reflexões teóricas e metodológicas, embasadas na teoria da Pedagogia 
Histórico Crítica. O projeto tem por objetivo principal o desenvolvimento de um trabalho 
colaborativo entre o ensino regular e a educação especial, na busca da formação teórica e 
metodológica dos professores, visando à construção de práticas pedagógicas adequadas às 
individualidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, objetivando a superação 
do ser humano, bem como a melhora na qualidade de ensino e a inclusão escolar de maneira 
efetiva e significativa. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MÔNICA CRISTINA FERNANDES VOLANIN 
Orientador: Clarice Linhares - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A participação efetiva da família na Escola: análise de sua importância 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Escola, família, instâncias colegiadas, participação 
Resumo: Este artigo é pautado na pesquisa bibliográfica e na reflexão sobre a importância de se 
promover a integração entre família e escola, com o apoio nas instâncias colegiadas. Apresenta a 
reflexão da Implementação Pedagógica realizada por meio da ação Escola para Pais, no Colégio 
Estadual Newton Felipe Albach - EF e Médio - Guarapuava – Pr. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MÔNICA CRISTINA FERNANDES VOLANIN 
Orientador: Clarice Linhares - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A participação efetiva da família na Escola: análise de sua importância 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: educação, escola, família, gestão, instâncias Colegiadas 
Resumo: O presente estudo busca analisar a importância da relação família-escola dentro do 
processo de gestão democrática escolar. Através da parceria com as Instâncias Colegiadas 
busca-se desenvolver ações que ajudem a motivar a participação dos pais de uma forma mais 
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efetiva e dinâmica, refletindo sobre o papel da educação familiar e escolar na educação integral 
do ser humano. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MÔNICA ESTELA ERLICH 
Orientador: José Luís Derisso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Utilização do Celular com Fins Pedagógicos no Ensino Médio 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Tecnologia Educacional, Recursos Pedagógicos, Educação, Celular, 
Possibilidades, 
Resumo: Na sociedade atual permeiam os avanços e transformações tecnológicas e científicas, 
também na área da educação é possível contar com novas possibilidades advindas desses 
avanços, os celulares, sendo que estes podem se tornar importantes ferramentas na sala de aula, 
considerando seu uso no processo de ensino aprendizagem, suas possibilidades e desafios como 
meio de construção e difusão do conhecimento e também como uma ponte de conexão com um 
mundo conectado por redes de relacionamento; alterando assim a maneira de ensinar e aprender. 
Este estudo procura investigar a percepção de alunos e professores sobre a utilização do celular 
como tecnologia educacional no sentido de auxiliar o aprendizado, apresentando possibilidades 
do uso do mesmo como recurso pedagógico para as aulas no Ensino Médio. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: MÔNICA ESTELA ERLICH 
Orientador: José Luís Derisso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Utilização do Celular com Fins Pedagógicos no Ensino Médio 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Tecnologia Educacional, Recursos Pedagógicos, Educação, Celular, 
Possibilidades, 
Resumo: Na sociedade atual permeiam os avanços e transformações tecnológicas e científicas, 
também na área da educação é possível contar com novas possibilidades advindas desses 
avanços, os celulares, sendo que estes podem se tornar importantes ferramentas na sala de aula, 
considerando seu uso no processo de ensino aprendizagem, suas possibilidades e desafios como 
meio de construção e difusão do conhecimento e também como uma ponte de conexão com um 
mundo conectado por redes de relacionamento; alterando assim a maneira de ensinar e aprender. 
Este estudo procura investigar a percepção de alunos e professores sobre a utilização do celular 
como tecnologia educacional no sentido de auxiliar o aprendizado, apresentando possibilidades 
do uso do mesmo como recurso pedagógico para as aulas no Ensino Médio. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NADIR TERESINHA GATELLI 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O uso pedagógico da informática instrumental: premissas do professor imigrante digital 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Tecnologia de Comunicação Digital (TCD), Ação docente, Formação 
continuada, Práxis Pedagógica, 
Resumo: Praticamente todos os setores de ação do homem estão envolvidos com recursos 
tecnológicos, informáticos ou telemáticos, que acabam interferindo nas relações humanas, levam-
nas a imergir neste mundo virtual, transformando sua visão de homem e de mundo. E a escola 
como parte integrante desta sociedade, não encontra-se isolada deste contexto. A elaboração 
deste artigo, tem como finalidade refletir sobre a evolução tecnológica e sobre a prática 
pedagógica frente às exigências e novas demandas que atualmente são postas à escola, no que 
se refere ao uso das Tecnologias da Comunicação Digital no processo de ensino e de 
aprendizagem, fornecendo subsídios e possibilidades de novos caminhos para a ação docente, 
com o intuito de melhorar a qualidade do ensino. A aplicação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, aconteceu em 8 (oito) encontros com professores e Agentes Educacionais do 
Colégio Estadual do Campo São Roque - Ensino Fundamental e Médio e também em 8 (oito) 
encontros com os profissionais da educação da Escola Municipal Pedro Álvares Cabral - 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, localizadas no município de Santa Helena. Teve 
também, a participação indireta, dos professores da rede estadual do Paraná, participantes do 
Grupo de Trabalho em Rede - GTR, que colaboraram com ideias e sugestões. O resultado final 
deste trabalho foi muito proveitoso, pois os participantes contribuíram em todos os encontros, 
dinamizando o trabalho, promovendo a interação e troca de experiências entre os envolvidos. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa-ação junto aos alunos, de maneira informal e o 
aprofundamento bibliográfico, baseado em autores tais como: Moran (2009) e Kenski (2007). 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NADIR TERESINHA GATELLI 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso pedagógico da informática instrumental: premissas do professor imigrante digital 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), Ação docente, Formação 
continuada, 
Resumo: A sociedade contemporânea encontra-se fortemente influenciada pela presença da 
tecnologia. Praticamente todos os campos da ação humana estão envolvidos com mediadores 
informáticos ou telemáticos, que interferem nas relações humanas, levam as pessoas a imergir no 
mundo virtual e transformam sua visão de homem e de mundo. A escola como parte integrante 
desta sociedade, não se encontra isolada deste contexto. A elaboração desta Produção Didático 
Pedagógica, construída no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), tem 
como finalidade refletir sobre a prática pedagógica frente às exigências e novas demandas que 
atualmente são postas à escola, no que se refere ao uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação no processo de ensino e de aprendizagem, fornecendo subsídios e possibilidades 
de novos caminhos para a ação docente, com o intuito de melhorar a qualidade do ensino 
ofertado. A aplicação desta Unidade Didática acontecerá em 8 (oito) encontros com professores e 
equipe gestora do colégio. Estes encontros possuirão uma metodologia diversificada com o 
estudo e reflexão de textos, aulas expositivas, slides, dinâmicas, vídeos, assim como oficinas com 
atividades práticas, visando à troca de experiências e a ampliação do conhecimento, com o intuito 
de gerir as ferramentas disponíveis no computador e no ambiente virtual.·. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEIDE ARSENO TESSEROLI 
Orientador: YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESCOLAR: Perspectiva de Gestão Democrática 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Gestão democrática, Conselho Escolar, instâncias colegiadas, participação 
comunitária 
Resumo: O presente artigo é resultado do trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no período de 2016/2017. A 
temática trata da gestão democrática na educação e reflete discussões de uma trajetória 
educacional que, com a possibilidade da formação continuada do PDE, foram ampliadas com 
subsídios teóricos, trabalhos individuais e coletivos, com análises e debates de situações da 
gestão escolar. Buscou-se, como foco de estudos e aplicação do projeto de implementação na 
escola, o Conselho Escolar como instância coletiva de grande poder decisório sobre o processo 
formativo dos estudantes, e propôs-se o estudo e a discussão com os representantes desse 
Conselho, sobre a importância da sua função e da sua participação efetiva, para a consolidação 
de uma gestão democrática e da melhoria do trabalho pedagógico da escola. A problemática se 
voltou para a identificação de que a compreensão do significado do trabalho coletivo e 
participativo, por diferentes atores da comunidade escolar, traz melhorias qualitativas para a 
escola. Esta respondeu bem aos desafios apresentados e os caminhos da superação foram 
propostos para que o processo de gestão democrática se mantivesse e se intensificasse. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEIDE ARSENO TESSEROLI 
Orientador: YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Fortalecimento do Conselho Escolar: Perspectiva de Gestão Democrática 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: gestão democrática, participação, conselho escolar 
Resumo: A gestão democrática da escola pública representa um importante princípio para 
exercício da participação coletiva nas questões educacionais a fim de efetivar a autonomia da 
escola. Dentro do espaço escolar, o Conselho Escolar, é órgão colegiado com poder decisivo, um 
instrumento de grande importância no envolvimento dos diferentes segmentos da comunidade 
escolar com objetivos comuns de alcançar o sucesso da escola. Entretanto, inúmeros entraves se 
colocam à frente da gestão democrática quando a participação da comunidade escolar se faz 
necessária. O Conselho Escolar, não raro, tem se constituído um mero instrumento burocrático e 
formal, legitimando decisões tomadas individualmente ou por poucas pessoas. O presente 
trabalho tem como objetivo proporcionar o estudo e a discussão com os representantes do 
Conselho Escolar sobre a importância da sua função e da participação efetiva da representação 
coletiva, para a consolidação de uma gestão democrática e melhoria da qualidade do trabalho 
pedagógico da escola. 

 

 
 

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


Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEIDES REGINA SEHN HILGERT 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA VIA BLOGS: FATORES POSITIVOS E NEGATIVOS 
ACERCA DAS TECNOLOGIAS NO AMBIENTE ESCOLAR 
Tema: PEDAGOGIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
Palavras-chave: Escola, Tecnologia, Conhecimento, Blog 
Resumo: As tecnologias voltadas à Educação fazem parte do cotidiano escolar, no processo 
educativo, mudaram a maneira de pesquisar, tanto de forma presencial quanto virtual. Esta nova 
maneira de ampliar conhecimentos e acessá-los é importante, pois é por meio destes métodos 
ofertados pelas tecnologias é que podemos oportunizar aos alunos o acesso às informações e 
como aprender a processá-las transformando em conhecimento. Este artigo apresenta os 
resultados do desenvolvimento do projeto: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA VIA BLOGS: fatores 
positivos e negativos acerca das Tecnologias no ambiente escolar. A implementação ocorreu 
neste ano de 2017, com grupos de estudos envolvendo educandos do 8º Ano e educadores/2017, 
da Escola Estadual do Campo José Biesdorf - Ensino Fundamental, com o objetivo de ofertar 
novas formas de acesso ao conhecimento com intervenções pedagógicas por meio do uso do 
blog no espaço escolar, disseminando fatores positivos e negativos do uso destes na produção do 
conhecimento, embasando-se em autores como: Saviani (2013), Moran (2000, 2007, 2008), 
Gadotti (2012), e Demo (2009). A pesquisa foi realizada in loco na escola da pesquisadora e 
Grupo de Trabalho em Rede (GTR) realizado de maneira on-line. Os resultados foram positivos, 
os participantes interagiram nos encontros, produziram Blog, dinamizando o trabalho, 
promovendo a troca de experiências tanto de maneira presencial quanto online, promovendo 
reflexões a respeito dos fatores positivos e negativos do uso das tecnologias no ambiente escolar, 
indo além do espaço delimitado, sendo realizada intervenção, com educadores da rede municipal 
de ensino do município de Santa Helena. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEIDES REGINA SEHN HILGERT 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA VIA BLOG: fatores positivos e negativos acerca das 
Tecnologias no ambiente escolar 
Tema: PEDAGOGIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
Palavras-chave: Escola, Tecnologia, Conhecimento, Blog 
Resumo: A elaboração desta Unidade Didática, é parte integrante do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná (SEED). Sua finalidade é à formação dos educadores, por meio da utilização do Blog, 
promovendo reflexões acerca da contribuição que a Tecnologia proporciona ao processo ensino 
aprendizagem na busca do acesso ao conhecimento na escola. As Tecnologias voltadas à 
Educação fazem parte de nosso cotidiano escolar, mudaram a maneira de pesquisar, tanto de 
forma presencial quanto virtual. A troca, antes restrita à sala, hoje também ocorre pela internet, 
permitindo o compartilhamento de saberes com todo o planeta, inclusive com o uso de Blog. Essa 
nova maneira de ampliar conhecimentos e acessá-los é muito importante, pois é por meio destes 
novos métodos ofertados pelas tecnologias que podemos oportunizar aos alunos o acesso às 
informações e aprender a processá-las transformando em conhecimento, mediando orientações 
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que além do lazer a internet possibilita uma expansão em termos de oportunidades de 
crescimento intelectual e cognitivo. Objetivando ofertar formas diversas de acesso ao 
conhecimento com o uso das tecnologias e com vistas a intervir no processo de ensino e de 
aprendizagem. Será em forma de grupo de estudo e atualmente por problemas de infraestrutura, 
a escola não disponibiliza de laboratório de informática e serão organizados notebook e 
computadores da escola, professores e alunos, para que em uma sala se idealize. Serão 
utilizados textos, para fundamentar a importância de utilizar as tecnologias como instrumento 
didático pedagógico. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEOCIMARA MINTKEWSKI 
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA PÚBLICA NÃO É UM LUXO, MAS SIM, 
UMA NECESSIDADE 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: profissão, escolha, ensino médio, pedagogo 
Resumo: Este artigo reflete sobre a implementação da proposta de Intervenção Pedagógica 
aplicada no Colégio Geral Eurico Gaspar Dutra, localizado no município de Virmond / PR, no 1º 
semestre de 2017, articulada ao PDE - Programa de Desenvolvimento Educação (SEED / PR). 
Teve como objetivo principal a orientação profissional como um canal motivador e articulador 
capaz de despertar novas possibilidades quanto à escolha da futura profissão e continuidade dos 
estudos. Isso é evidenciado em particular pelo fato de que os jovens estudantes estarem em um 
período de transição do ensino médio para o ensino superior. Dessa forma, as ações planejadas 
como: atividades grupais, dinâmicas, palestras, diálogos com profissionais, etc. permitiram maior 
autonomia e responsabilidade nos alunos por suas escolhas. A proposta de intervenção também 
foi discutida com os/as Pedagogos/as no GTR (Grupo de Trabalho da Rede), a fim de identificar a 
viabilidade da mesma. A metodologia da pesquisa está ancorada na abordagem da pesquisa-
ação e aprofundamento bibliográfico. Traz as contribuições de alguns autores como: Melendro 
(2015), Levenfus (1987), Ferretti (1992) (1997), Lucchiari (1993) (2000), entre outros. Os 
resultados apontam que a presença de mais profissionais na instituição é de suma importância 
para a eficácia do trabalho, além da necessidade de a orientação profissional estar inserida num 
projeto coletivo, atendendo a diversidade de situações sociais e mobilizando estratégias a serem 
adotadas na escola. É evidenciado que as ações listadas neste trabalho contribuíram para o 
esclarecimento e a tomada de decisões dos alunos, à medida que eles se tornam mais 
conscientes das possibilidades, habilidades e motivações para construir o seu um futuro 
profissional de conquista. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEOCIMARA MINTKEWSKI 
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Orientação Profissional na Escola Pública não é um luxo, mas sim, uma necessidade 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
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Palavras-chave: Escolha Profissional: Adolescência: Trabalho 
Resumo: Este projeto apresenta-se em forma de Caderno Temático e tem como objetivo realizar 
uma intervenção com alunos da 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Eurico Gaspar Dutra 
- EFM, do município de Virmond - Pr - Brasil. Tem como pretensão ser uma alternativa de trabalho 
para os colegas pedagogas. A presente proposta contempla momentos de reflexão sobre 
autoconhecimento, escolhas e as implicações do mundo do trabalho. Busca mostrar e orientar os 
alunos com relação aos diferentes programas de ingresso na Universidade (ENEM/PROUNI), 
vestibulares e sobre a importância de estudos. Pois, ao final do Ensino Médio os alunos 
apresentam muitas dúvidas e insegurança a respeito de que caminho seguir no momento de 
prestar vestibular, e, também por se entender que a fase da escolha da profissão acontece 
justamente na adolescência, tornando-o mais suscetível a um estado de desequilíbrio e 
insegurança. Portanto, não se sente preparado ainda mais quando é submetido à pressão de uma 
sociedade que exige dele a independência e autonomia financeira, é que se idealizou essa 
proposta. Discutir as dificuldades encontradas na escolha das profissões e como a escola pode 
contribuir para ajudar o aluno que nesse momento, se vê cercado muitas vezes de grandes 
incertezas quanto ao seu futuro profissional fornecendo subsídios para uma melhor escolha. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEUSA CENCI 
Orientador: Paola Andressa Scortegagna - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O desenvolvimento da consciência ambiental no cotidiano escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: Processo de mobilização, Educação Ambiental, Ensino Fundamental, 
Consciência Ambiental, 
Resumo: Esta proposta, vinculada ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
promovido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, buscou atender aos anseios dos 
professores quanto à fundamentação teórica e no desenvolvimento de atividades voltadas ao 
ensino da educação ambiental. Para tanto, traçou-se como objetivo geral refletir sobre questões 
que abordassem o ensino da educação ambiental. Como metodologia optou-se pelo diálogo com 
os professores, que ministravam aulas nas turmas de 6º ano do Ensino Fundamental da rede 
pública estadual de ensino. Diante desse objetivo, elaborou-se uma pesquisa qualitativa de cunho 
bibliográfico e uma pesquisa de campo por meio da implementação com questionário que trazia 
em seu bojo questões abertas e fechadas, tanto para os professores quanto para os alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental, responderem. As reflexões sobre educação ambiental serviram 
como referencial teórico aos professores quando na elaboração e desenvolvimento de atividades 
a serem trabalhadas em sala de aula. Alguns textos foram selecionados, lidos e discutidos 
durante a implementação da intervenção pedagógica proposta. Os textos foram apresentados aos 
professores durante os encontros, alguns na íntegra, outros apenas recortes de trechos, os quais 
favoreceram a discussão contribuindo para o enriquecimento do trabalho em sala de aula nas 
diferentes disciplinas do currículo escolar. As reflexões foram importantes porque serviram de 
subsídios para a organização de atividades que pudessem ser desenvolvidas coletivamente por 
professores e alunos. Com tal proposta de intervenção pedagógica, foi possível que se 
contribuísse para o desenvolvimento de um bom trabalho de sensibilização e fundamentação em 
relação à educação ambiental. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEUSA CENCI 
Orientador: Paola Andressa Scortegagna - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O desenvolvimento da consciência ambiental no cotidiano escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Ensino Fundamental, Consciência Ambiental, 
Resumo: O presente Caderno Temático é parte integrante do Plano de Trabalho do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná, no ano de 2016. Produzido com a finalidade de contribuir com as práticas educativas dos 
professores que ministram aulas em turmas do 6º ano do Ensino Fundamental. Tem como 
objetivo principal propor junto aos professores um processo de discussões em que estejam 
presentes reflexões sobre educação ambiental que servirão de fundamentação teórica nas 
diferentes disciplinas. Está organizado em Encontros que abordam o tema de forma diferenciada, 
por meio leis, pareceres e discussões acadêmicas. Foi elaborado a partir de uma pesquisa 
bibliográfica sobre educação ambiental, cujo conteúdo serve como referencial no desenvolvimento 
de atividades a serem trabalhadas em sala de aula. Tem como questão norteadora: quais são as 
contribuições das diferentes áreas de conhecimento para com ações que estimulem o 
desenvolvimento da consciência ambiental no cotidiano escolar? 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEUSA DE JESUS PIZZAIA 
Orientador: Renata de Souza Franca Bastos de Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: SABERES DOCENTES NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL:UMA REFLEXÃO PARA O 
CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: Saber docente, Aprendizagem, Formação Docente 
Resumo: O presente artigo é resultado da pesquisa realizada no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) 2017, desenvolvido no Colégio Estadual Olavo Bilac que atende o ensino 
fundamental Anos Finais, Médio e Profissionalizante, na cidade de Cambé Paraná que objetivou 
analisar a relevância do saber docente na prática pedagógica, assim como a relação do aluno do 
curso de Formação de Docentes, com o saber na ação pedagógica que ocorre na sala de aula. 
Ressalta-se a figura do professor como mediador da prática pedagógica a qual exige 
conhecimentos sobre os saberes que compõe a docência, a importância da coesão entre teoria e 
prática a qual se torna imprescindível para a solidez de sua formação, oferecendo oportunidade 
de conhecimento e reflexão sobre a aprendizagem. O presente estudo também analisou os tipos 
de saberes, assim como as atividades significativas que levam o aluno a ter uma relação com o 
saber de forma reflexiva e autônoma. O resultado do processo de implementação através da 
produção didática, mostrou a importância desse estudo, indicando um olhar significativo sobre a 
importância da união entre prática e teoria o que amplia a visão das alunas quanto aos saberes 
necessários para a sua formação profissional. Também verificou-se durante o GTR, a 
identificação das fragilidades nos cursos de formação e necessidade de reestruturação para 
atingir os objetivos que lhe são inerentes. Indicou os vários fatores que interferem 
significativamente na qualidade da formação dos docentes e a necessidade de reavaliar os 
mesmos. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEUSA DE JESUS PIZZAIA 
Orientador: Renata de Souza Franca Bastos de Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: SABERES DOCENTES NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL:UMA REFLEXÃO PARA O 
CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Tema: Ensino, aprendizagem e avaliação 
Palavras-chave: saber, docência, alunos, 
Resumo: O presente projeto tem como objetivo principal analisar a importância do saber docente 
na prática pedagógica, assim como a relação do aluno com o saber na ação pedagógica no 
cotidiano escolar . Ressaltando a importância do professor como mediador de uma prática que 
exige conhecimento sobre os saberes que compõe a docência e a relação dos alunos diante do 
saber, o que é imprescindível para a solidez de sua formação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEUSELI SEGHETO PEREIRA 
Orientador: Sílvia Borba Zandona Cadenassi - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sala de Recursos: Jogos online para os alunos com Discalculia Operacional 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Sala de Recursos, Jogos online, Transtorno, Discalculia 
Resumo: O presente projeto tem por objetivo utilizar a tecnologia como estratégia pedagógica 
com os alunos que apresentam o Transtorno Funcional Específico - discalculia operacional que 
frequentam a Sala de Recursos Multifuncional Tipo I, a qual desencadeia limitações diferenciadas 
que interfere de maneira significativa na aprendizagem do aluno. Sem diagnóstico e 
encaminhamento adequado contribui para o fracasso escolar. Trata-se de uma unidade didática 
embasada em referenciais teóricos metodológicos que visam recursos alternativos que auxiliam 
no processo de ensino e aprendizagem, sendo a tecnologia uma ferramenta que desperta o 
interesse e motiva os alunos para aprendizagem. Para isso será realizado análise dos laudos 
psicológicos e médicos e do boletim escolar do aluno. Oportunizar estratégias pedagógicas 
direcionadas a discalculia operacional através da tecnologia. Deste modo, é um instrumento que 
pode ser muito bem aproveitado, especialmente por existirem inúmeros sites educativo e 
atividades que propiciam a noção de cálculos e assim contribuir para diminuir o agravamento das 
dificuldades com as operações no ensino regular e facilitar a aprendizagem desses alunos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NEUSELI SEGHETO PEREIRA 
Orientador: Sílvia Borba Zandona Cadenassi - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sala de Recursos: Jogos online para os alunos com Discalculia Operacional 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
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Palavras-chave: Sala de Recursos, Jogos online, Transtorno, Discalculia 
Resumo: O presente projeto tem por objetivo utilizar a tecnologia como estratégia pedagógica 
com os alunos que apresentam o Transtorno Funcional Específico - discalculia operacional, que 
frequentam a Sala de Recursos Multifuncional Tipo I, a qual desencadeia limitações diferenciadas 
que interferem de maneira significativa na aprendizagem do aluno. Sem diagnóstico e 
encaminhamento adequado contribui para o fracasso escolar. Trata-se de uma unidade didática, 
embasado em referenciais teóricos metodológicos que visam recursos alternativos que auxiliam 
no processo de ensino e aprendizagem, sendo a tecnologia uma ferramenta que desperta o 
interesse e motiva os alunos para aprendizagem. Para isso, serão realizados análise dos laudos 
psicológicos e médicos, e do boletim escolar do aluno. Além de oportunizar estratégias 
pedagógicas direcionadas à discalculia operacional através da tecnologia. Deste modo, é um 
instrumento que pode ser muito bem aproveitado, especialmente por existirem inúmeros sites 
educativos e atividades que propiciam a noção de cálculos e assim contribuir para diminuir o 
agravamento das dificuldades com as operações no Ensino Regular, facilitando a aprendizagem 
desses alunos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NOELY MARIA OST 
Orientador: Maria Lídia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AFETIVIDADE E COGNIÇÃO: Um diálogo possível e necessário na prática docente 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação: Processo de ensino-aprendizagem e avaliação na 
escola 
Palavras-chave: Afetividade, Processos de ensino e de aprendizagem, Relação professor/aluno, 
Resumo: O presente artigo busca apresentar um Projeto de Intervenção Pedagógica via PDE/PR 
(Programa de Desenvolvimento da Educação - Paraná), voltado ao tema: indissociação entre 
afetividade e cognição, o qual envolveu a realização de uma pesquisa de campo com alunos e 
professores, cujos resultados foram trabalhados, posteriormente em um Grupo de Estudo com os 
professores. Fundamentou-se essa discussão a partir, principalmente das teorias de Henri Wallon 
e Lev Semionovitch Vygotski. O desenvolvimento do projeto proporcionou uma reflexão e o olhar 
aguçado do coletivo escolar sobre as práticas pedagógicas de sala de aula, reconhecendo a 
importância da relação entre professor e aluno no processo educacional, objetivando disseminar o 
papel da afetividade como fio condutor e elemento constituinte e indissociável dos processos de 
ensino e de aprendizagem, associado à competência técnica e pedagógica dos professores, 
possibilitando uma aprendizagem significativa. Os depoimentos docentes ao final do processo 
revelaram a compreensão de que não aprendemos com qualquer um, mas apenas com aquele a 
quem confiamos e outorgamos o direito de ensinar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NOELY MARIA OST 
Orientador: Maria Lídia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AFETIVIDADE E COGNIÇÃO: Um diálogo possível e necessário na prática docente 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação: Processo de ensino-aprendizagem e avaliação na 
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escola 
Palavras-chave: Afetividade, Processos de ensino e de aprendizagem, Relação Professor/aluno, 
Resumo: Uma das vias de entendimento da dinâmica escolar é pautar a qualidade das relações 
interpessoais entre seus atores, uma vez que atividade e cognição são indissociáveis. Nas últimas 
décadas, a afetividade e suas implicações com o ensino tem sido um tema de grande relevância, 
pois os professores podem interferir positiva ou negativamente na relação do aluno com o 
conhecimento. Nessa perspectiva, este Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola envolverá 
duas fases. Na primeira, desenvolver-se-á uma pesquisa participante, aplicando-se um 
questionário aos alunos e professores dos 3ºs anos do Ensino Médio, para investigar a 
concepção por eles apresentada sobre afetividade e cognição na prática pedagógica, analisando 
os dados coletados com base nas teorias propostas por Vygotsky e Wallon. Esses dados serão 
tabulados estabelecendo-se um paralelo entre as respostas dos alunos e dos professores, o qual 
servirá como subsídio para as atividades na 2ª fase. Na segunda fase será organizado um Grupo 
de Estudo para os professores, objetivando discutir a relação entre afetividade e cognição no 
processo pedagógico. O Grupo de Estudo será na modalidade presencial e a distância, 
totalizando 40 horas, com certificação pela UNIOESTE, incluindo leituras e análise de vídeos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NOEMI GUEDIN DE ALMEIDA 
Orientador: Rita de Cássia da Silva Oliveira - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Evasão na EJA: Possibilidades de Enfrentamento ao Abandono Escolar 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Evasão escolar, abandono escolar, EJA 
Resumo: O artigo apresenta o resultado do trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE. O trabalho foi desenvolvido no CEEBJA Prof.ª Ronilce Apª Gallo Mainardes o 
qual teve como atividades uma pesquisa para coleta de dados através de um questionário 
aplicada a 145 educandos, levantamento dos dados numéricos de matriculados/concluintes e 
desistentes nos anos de 2013, 2014 e 2015. Descrevemos ainda a implementação do projeto que 
foi realizado por meio de grupo de estudos com os profissionais da escola e pela realização de 
um Grupo de Estudo em Rede-GTR. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: NOEMI GUEDIN DE ALMEIDA 
Orientador: Rita de Cássia da Silva Oliveira - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Evasão na EJA: Possibilidades de Enfrentamento 
Tema: Pedagogia 
Palavras-chave: Evasão escolar, educação de jovens e adultos 
Resumo: A Produção Didática foi desenvolvida por meio de um Caderno Pedagógico que aborda 
os seguintes temas: História da Educação Brasileira, Documentos orientadores da EJA, 
Evasão/abandono escolar, Possibilidades de Enfrentamento através da prática pedagógica. A 
implementação será desenvolvida por meio de um grupo de estudos com os profissionais do 
CEEBJA Prof.ª Ronilce Apª Gallo Mainardes. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ODETE FURLAN 
Orientador: Ana Rita Levandovski - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA: perspectivas de corresponsabilidade 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola: a relação entre escola e família. 
Palavras-chave: Relação Família e Escola, Escola Pública, Ensino Fundamental, Gestão Escolar 
Resumo: Educar integralmente as crianças e os jovens é um desafio que requer estreito 
relacionamento entre família e escola, uma vez que a educação caracteriza-se por ser um 
processo contínuo de desenvolvimento nos âmbitos familiar e social. Assim, a discussão e a 
reflexão sobre os limites de participação de cada instituição nesse processo são fundamentais. O 
presente artigo objetiva evidenciar os motivos que impedem ou dificultam a participação da família 
na vida escolar dos filhos e, consequentemente, na gestão da escola pública, uma vez que a 
participação familiar propicia o estabelecimento de parcerias entre estas duas instituições sociais. 
A partir dessa análise, buscou-se destacar a importância do papel de ambas instituições na 
formação dos alunos e em sua inserção na sociedade, além de definir estratégias de superação e 
possibilidades de ampliação deste envolvimento numa perspectiva de corresponsabilidade. O 
desafio proposto pauta-se na busca da garantia da participação efetiva dos pais ou responsáveis 
pelos alunos para que se tornem capazes de exercer seus direitos e se apropriem efetivamente 
de uma educação de qualidade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ODETE FURLAN 
Orientador: Ana Rita Levandovski - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Família e escola - parceria para o sucesso escolar 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola: a relação entre escola e família. 
Palavras-chave: Relação família-escola, Gestão Escolar, Ensino Fundamental, Sucesso Escolar 
Resumo: Educar integralmente as crianças e os jovens é um desafio que requer estreito 
relacionamento entre família e escola, em que discussão e reflexão sobre os limites de 
participação de cada instituição nesse processo são fundamentais. Neste trabalho intencionamos 
investigar os motivos que impedem ou dificultam a participação da família na vida escolar dos 
filhos e, consequentemente, na gestão da escola pública, apontando as fragilidades e as 
possibilidades de ampliação deste envolvimento numa perspectiva de corresponsabilidade. Para 
tanto, o estudo será desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa com abordagem 
exploratória e caráter de pesquisa-ação, buscando analisar os diversos aspectos que envolvem a 
questão da participação familiar na escola, ressaltando a importância de tal participação como um 
dos fatores decisivos para o sucesso escolar dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: OLIZETE VIEIRA MELO FRAGA 
Orientador: Silvia Borba Zandona Cadenassi - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A Importância da Prevenção: Sim para vida, não para as drogas 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Drogas, prevenção, adolescente, ambiente escolar, 
Resumo: Neste artigo pretende-se apresentar resultados de um projeto de intervenção que teve 
como título A importância da prevenção: sim para a vida, não para as drogas, executado numa 
escola de um Município do Norte Pioneiro do Paraná. Nos dias de hoje, a realidade em relação ao 
uso de drogas entre jovens e adolescentes é preocupante e reflete-se, também, no ambiente 
escolar. A importância fundamental da escola nesta questão se dá com a inclusão da educação 
preventiva, como melhor alternativa para a formação de cidadãos saudáveis, conscientes e 
responsáveis pelo seu corpo, saúde, atos e suas opções de vida. Os jovens devem entender o 
que são drogas e o que elas provocam no organismo humano, fortalecendo a teoria de que o 
conhecimento é a melhor arma contra o uso indevido de drogas, instrumento eficaz para a 
prevenção. Para alcançar os objetivos propostos trabalhamos com recursos alternativos tais 
como: dinâmicas, pesquisas, filmes, documentários, slides, palestras, que envolveram o tema de 
forma teórica, por meio de pesquisa a respeito do tema e de forma lúdica, a fim de levá-los a uma 
reflexão crítica. O resultado final da implementação foi satisfatório, onde pudemos observar que 
os alunos se mostraram interessados e adquiriram informações desconhecidas sobre os variados 
tipos de drogas, tendo consciência de que é um problema grave e realmente algo muito prejudicial 
que pode interferir negativamente em sua vida futura. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: OLIZETE VIEIRA MELO FRAGA 
Orientador: Silvia Borba Zandona Cadenassi - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A importância da prevenção: sim para vida, não para as drogas 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Drogas, prevenção, adolescentes, ambiente escolar 
Resumo: O presente trabalho faz se necessário, tendo em vista que o uso indevido de drogas por 
jovens e adolescentes vem aumentando de modo alarmante a cada dia, independente de nível 
social ou religião e está presente em todos os lugares e realidades. É na escola que devemos 
começar a discussão sobre o tema, pois só através do conhecimento pode ocorrer a prevenção. A 
proposta deste estudo é informar os alunos sobre os efeitos que a droga pode ocasionar 
mostrando a facilidade da aquisição, oportunizando debates, reflexões em torno deste assunto, 
esclarecendo dúvidas sobre as consequências do uso destes entorpecentes, levando-os a 
perceber que as drogas causam graves problemas tanto para a saúde e também para a 
sociedade. Para alcançar os objetivos propostos trabalharemos com recursos alternativos como: 
questionário, pesquisas, dinâmicas, filmes e/ou documentários, cooperando assim, para que os 
alunos possam ver que o uso das drogas é realmente algo muito prejudicial e que pode interferir 
negativamente em seu futuro. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: PATRÍCIA ANGÉLICA FOLEISS 
Orientador: Simone Moreira de Moura - IES: UEL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: REDE DE PROTEÇÃO: Gestão do Sistema de Proteção na escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Reuniões, Pesquisas, Conselho de Classe 
Resumo: Este artigo apresenta o relato dos resultados de um Plano de Implementação 
Pedagógica, desenvolvido no Colégio Estadual Brasílio de Araújo, da cidade de Bela Vista do 
Paraíso, Núcleo Regional de Educação de Londrina, Paraná, que teve como objetivo a proposta 
de formação de uma Rede de Proteção Escolar, em parceria com os segmentos políticos e 
sociais que, por força de Lei, ou não, devem obrigar-se a esta atuação. O projeto apresentou em 
uma proposta de ações práticas que deverão ser desenvolvidas pela escola para a efetivação da 
Rede de Proteção Escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: PATRÍCIA ANGÉLICA FOLEISS 
Orientador: Simone Moreira de Moura - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: REDE DE PROTEÇÃO: Gestão do Sistema de Proteção na escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Criança e Adolescente, Rede de Proteção, Formação docente, 
Resumo: Esta Unidade Didática apresenta as atividades que serão desenvolvidas com 
professores de uma escola pública da cidade de Bela Vista do Paraíso, com o objetivo de 
constituir uma Proposta de Rede de Proteção Escolar sendo que, para isso, os cursistas deverão 
estudar conceitos e dados que lhes subsidiem neste trabalho. Para tanto terão direito a acesso de 
pesquisas nos materiais disponíveis na internet, na documentação escola, além dos textos e 
vídeos aqui apresentados. Os cursistas deverão ter número de presença e participação para que, 
ao final, possam receber certificação de 34 horas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: PAULA CRISTINA DAMASIO 
Orientador: Jamile Cristina Ajub Bridi - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma proposta de formação continuada para enfrentamento aos transtornos específicos de 
aprendizagem 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Formação continuada, Transtornos específicos da aprendizagem, Formação in 
lócus, 
Resumo: O presente estudo busca o resultado da pesquisa do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, que é uma política pública de Estado que estabelece o diálogo entre os 
professores do ensino superior e os da educação básica, por meio de atividades teórico-práticas 
orientadas, buscando como resultados a produção de conhecimento e as mudanças qualitativas 
na prática da escola pública paranaense. Este estudo objetivou-se em capacitar professores da 
Escola Estadual Godofredo Machado, no município de São José dos Pinhais/PR, para que eles 
tivessem subsídios para o trabalho com alunos que possuem algum tipo de transtorno específico 
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de aprendizagem, bem como dar suporte teórico-prático para pedagogos da rede estadual, com o 
objetivo de propagar essa formação. A análise foi realizada por meio de questões abordadas no 
desenvolvimento do projeto de implementação e durante o período de aplicação do projeto de 
intervenção, bem como análise do estudo realizado pelos pedagogos no Grupo de Trabalho em 
Rede. Os dados obtidos sobre o projeto A inclusão dos alunos com transtornos específicos de 
aprendizagem: identificação e suporte teórico-prático para professores dos anos finais do ensino 
fundamental demonstram que aproximou os professores da realidade vivenciada pelos alunos 
com transtornos específicos da aprendizagem, possibilitou a troca de experiências entre os 
professores. Considera-se que este estudo atingiu seus objetivos, pois provocou a reflexão de 
professores, levou a busca por estratégias diferenciadas, evidenciou as possibilidades de inclusão 
e mostrou um caminho de formação continuada para os pedagogos realizarem in lócus, a partir da 
realidade de cada escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: PAULA CRISTINA DAMASIO 
Orientador: Jamile Cristina Ajub Bridi - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação docente: identificação e fundamentação teórico-prática para o trabalho com os 
alunos com transtornos específicos da aprendizagem 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Inclusão, Transtornos Específicos da Aprendizagem, Formação Continuada, 
Resumo: Um número elevado de alunos tem sido apontado como crianças que não aprendem na 
escola. Para se buscar uma maneira de reverter esta situação, se faz necessário buscar as reais 
causas das dificuldades de aprendizagem. Toda criança tem possibilidade para aprender e 
quando isso não ocorre é porque alguma coisa não está indo bem. Muitas vezes esses alunos 
são apontados como alunos problemas, indisciplinados, preguiçosos, porém, não se leva em 
consideração os reais motivos do por que esses alunos não aprendem. Abordar e discutir sobre 
os distúrbios de aprendizagem, não é tarefa fácil dentro do contexto escolar, tendo em vista a falta 
de formação continuada dos professores para as reais causas que supostamente impedem 
alguns alunos de aprender. Desta forma, a inclusão será abordada não apenas na perspectiva 
das necessidades especiais ligadas às deficiências, mas, do ponto de vista das diversas 
necessidades presentes numa sala de aula que traz em seu conjunto os mais diversos tipos de 
alunos, oriundos dos diversos contextos sociais e sedentos de diferentes saberes. Para 
contemplar toda essa diversidade, e mais especialmente os alunos que possuem transtornos 
específicos da aprendizagem, se faz necessário à capacitação de professores e demais 
profissionais da educação para que os mesmos tenham subsídios para identificar, auxiliar e 
adotar estratégias que venham a contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos 
que apresentam algum tipo de transtorno específico da aprendizagem. 
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Etapa: Artigo 
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Título: REFLEXÕES SOBRE O ALCOOLISMO E A ADOLESCÊNCIA NO 1º ANO ENSINO 
MÉDIO 
Tema: Linha de Estudo Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Alcoolismo, dependência, prevenção, adolescência, vulnerabilidade, 
Resumo: Este trabalho é resultado das ações empreendidas no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 
desenvolvido em conjunto com a Universidade Federal do Paraná (UFPR). A presente pesquisa 
buscou uma reflexão sobre o alcoolismo e a adolescência no primeiro ano do ensino médio do 
Colégio Estadual do Paraná, de Curitiba. Considerando a relevância da problemática social do 
consumo de álcool pelos adolescentes revelada pela Pesquisa Nacional de Saúde do 
Adolescente (PENSE), realizadas nos anos de 2012 e 2015, é que esse trabalho buscou 
desenvolver mecanismos de esclarecimento e prevenção ao uso indevido do álcool, bem como 
estudar qual a representação social que os estudantes têm sobre o uso do mesmo. Por ser a 
adolescência uma fase do desenvolvimento em que os sujeitos encontram-se mais vulneráveis ao 
acesso e suscetíveis ao uso, é que entendemos a importância de um tema ainda pouco estudado 
na sua relação com a educação escolar no Paraná, especificamente no Colégio Estadual do 
Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: PÉRCIA MARIA DE MEDEIROS CICARELLI 
Orientador: AMÉRICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: REFLEXÕES SOBRE O ALCOOLISMO E ADOLESCÊNCIA NO ENSINO MÉDIO 
Tema: Linha de Estudo Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Alcoolismo, dependência, prevenção, adolescência, vulnerabilidade, 
Resumo: Considerando a relevância da problemática social do consumo de álcool pelos 
adolescentes revelada pela Pesquisa Nacional de Saúde do Adolescente (Pense) realizadas nos 
anos de 2012 e 2015 é que esse trabalho pretende desenvolver mecanismos de prevenção ao 
uso indevido do álcool, assim como também estudar qual a representação social que os 
estudantes têm sobre o uso do mesmo. Percebendo que a adolescência é a fase do 
desenvolvimento em que os sujeitos encontram-se mais vulneráveis ao acesso e suscetíveis ao 
uso, é que este projeto mostra sua importância para um tema ainda pouco estudado na sua 
relação com a educação escolar no Paraná, especificamente no Colégio Estadual do Paraná. 
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Professor PDE: PRISCILA THAIS FERREIRA CAMPOS 
Orientador: Valdo José Cavallet - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Olhar dos Estudantes sobre a Importância da Função do Professor - Pedagogo na 
Escola Pública Paranaense 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Ações Pedagógicas, Estudante, Formação, Função, Professor - Pedagogo 
Resumo: O presente artigo decorreu de um processo de pesquisa-ação que investigou e 
identificou inúmeras ações presentes na atuação do professor - pedagogo na escola pública 
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paranaense. A partir da participação de estudantes do ensino médio comum foram suscitadas 
ações comuns a todos os segmentos da escola por independer de formação específica para sua 
concretude. As atividades implementadas oportunizaram aos estudantes o entendimento e 
esclarecimento sobre a real função do trabalho desenvolvido pelo professor - pedagogo. Firmou - 
se a ideia de que o trabalho pedagógico coerente com as necessidades da escola e em respeito 
às peculiaridades de cada segmento, sem perder o caráter das ações coletivas, em muito 
contribui para a qualidade e desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. As 
relações humanas decorrem de conhecer a pessoa alheia, o que é essencial para a formação 
cidadã de todos os envolvidos. Esclarecer e firmar as reais funções do professor - pedagogo, 
desmistificando qualquer equívoco sobre sua verdadeira função na escola, possibilita ressignificar 
o trabalho desenvolvido por esse profissional num processo de reavaliação dessa ação 
pedagógica e de como fica refletida nos demais segmentos da escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: PRISCILA THAÍS FERREIRA CAMPOS 
Orientador: Valdo José Cavallet - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O olhar dos estudantes sobre a importância da função do pedagogo na escola 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Estudante, Aprendizagem, Conscientização, Formação, Atribuições do 
Pedagogo 
Resumo: Esse material didático produzido no formato de unidade didática traz proposições para 
o pedagogo trabalhar com os estudantes do primeiro ano do ensino médio comum. Com o 
desenvolvimento das atividades, juntamente, aos estudantes há a possibilidade de o pedagogo 
reavaliar sua contribuição pedagógica na e para a escola. O tempo previsto para aplicação dessa 
produção didática discorre sobre uma carga horária, mínima, de 32 horas aula. O pedagogo 
mediador adotará em sua prática pedagógica escutar seus estudantes, esclarecer que nem toda 
organização escolar compreende uma articulação pedagógica, sendo esta última à raiz do 
trabalho desse profissional. Este instrumento de implementação pedagógica propõe desmistificar 
funções secundarizadas no trabalho desse profissional ao partir de percepções dos estudantes 
sobre ser o trabalho do pedagogo importante no espaço escolar; propondo reflexões sobre 
situações escolares corriqueiras. A proposta de um minicurso de formação tende a resgatar e 
fortalecer as atribuições reais do pedagogo na escola, e, desencadear a conscientização e 
formação dos estudantes a respeito das contribuições que esse profissional pode desempenhar e 
favorecer na construção de sua aprendizagem. Suscitando assim, o senso de criticidade discente 
para não mais aceitarem prejuízos em sua formação escolar, ao depararem - se com pedagogo 
em desvio de sua real função. 
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Professor PDE: RAQUEL CRISTINA SCALABRIN 
Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Planejamento Educacional: um desafio possível 
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO 
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PEDAGOGO NA ESCOLA 
Palavras-chave: Planejamento, Participação, Gestão Democrática, Ação 
Resumo: O presente artigo surgiu da necessidade de compreender o trabalho do Pedagogo no 
processo de planejamento escolar, fortalecendo a importância de sistematizar as ações a serem 
desenvolvidas, buscando favorecer o significado do seu trabalho na busca de uma educação de 
qualidade, valorizando a organização do trabalho pedagógico. Planejar de forma participativa e 
democrática requer engajamento e comprometimento da equipe pedagógica, dessa forma, à luz 
da teoria, retomaremos nossas raízes pedagógicas e analisaremos os desafios que a educação 
moderna nos exige no dia a dia do nosso trabalho nas escolas. O trabalho foi realizado no formato 
de Grupo de Estudos, com a Equipe Pedagógica do Núcleo Regional de Educação de 
Guarapuava, com estudos de textos de vários autores, análises e debates sobre a realidade atual 
de nossas escolas, dinâmicas de grupo para ilustrar os objetivos e motivar os participantes, e, 
principalmente, traçar um paralelo entre as teorias e o trabalho efetivo no planejamento das ações 
da equipe pedagógica nas escolas. 
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Professor PDE: RAQUEL CRISTINA SCALABRIN 
Orientador: Saulo Rodrigues de Carvalho - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Planejamento Escolar:um desafio possível 
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO 
PEDAGOGO NA ESCOLA 
Palavras-chave: Planejamento escolar, planejamento participativo, escola 
Resumo: Trata-se de um trabalho de pesquisa que faz uma retomada teórica sobre planejamento 
escolar e planejamento participativo , destacando suas potencialidades e as ideias de alguns 
autores, finalizando com uma proposta de grupo de estudo para a equipe pedagógica da escola e 
a elaboração do plano de ação para o ano de 2017. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: REGIANE ARNOLD 
Orientador: Simone Sandri - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS PARA A 
FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Atividades Artísticas, Atividades Esportivas, Educação Integral, 
Resumo: O tema desse artigo refere-se às atividades artísticas e esportivas desenvolvidas no 
ambiente escolar. O objetivo deste estudo foi elencar em quais aspectos do desenvolvimento 
humano essas atividades podem contribuir, auxiliando na aprendizagem intelectual e social do 
indivíduo. Justificamos a importância deste estudo para que a comunidade escolar da Escola 
Estadual do Campo São Francisco, pais, professores e alunos percebam a importância dessas 
disciplinas curriculares no ensino regular e extracurriculares desenvolvidas em forma de projetos, 
visto que, nos anos de 2013 a 2016 foram desenvolvidas atividades em contra turno, por 
intermédio de projetos do Programa Mais Educação, onde os alunos permaneciam 7 horas diárias 
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no ambiente escolar. Dentre os procedimentos metodológicos do projeto de intervenção do PDE, 
trabalhamos com 15 adolescentes por meio do grupo focal e grupo de estudos com 14 
professores e pais. No decorrer do trabalho, destacamos a importância dos elementos culturais, 
envolvendo a Arte e a Educação Física, ressaltando que são fundamentais e contribuem para a 
formação integral do indivíduo em relação aos aspectos acima mencionados. Destaca-se neste 
trabalho a Psicologia Histórico-Cultural que de acordo com Vygotsky, que compreende a 
educação escolar como um importante fator no desenvolvimento do indivíduo na perspectiva 
histórica e social. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: REGIANE ARNOLD 
Orientador: Simone Sandri - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ampliação da Jornada Escolar como possibilidade para a Educação Integral do Sujeito. 
As Contribuições das Atividades Culturais, Artísticas e Esportivas 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Formação integral, atividades esportivas e artísticas, ampliação do tempo 
escolar 
Resumo: A temática deste projeto é a ampliação do tempo na escola como possibilidade para a 
formação integral dos sujeitos no que se refere à importância da arte e do desenvolvimento físico 
por meio de atividades esportivas. Nesse sentido ressaltamos que este Projeto de Intervenção 
Pedagógica justifica-se pela necessidade de estudos e reflexões, junto aos alunos, pais e 
professores, sobre a importância das atividades artísticas, culturais e esportivas para a formação 
integral do aluno na área cognitiva, motora, afetiva e social, contribuindo e articulando-se com as 
disciplinas curriculares. Diante das atividades pedagógicas realizadas na Escola Estadual do 
Campo São Francisco e da necessidade de análise da articulação entre as disciplinas curriculares 
e as atividades extracurriculares, espera-se que a Comunidade Escolar perceba a importância 
das atividades esportivas, artísticas e culturais para a formação integral do sujeito, possibilitando 
ao estudante um vasto repertório motor, cognitivo, afetivo e social no seu processo de formação. 
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Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A FÁBULA COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Fábula, Currículo, Inclusão, Autoconhecimento 
Resumo: Este artigo é resultado de pesquisa-ação realizada para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE 2016. O tema A Fábula como recurso pedagógico no 
processo de Educação Inclusiva teve como objetivo principal levar o estudante a refletir e 
compreender a importância da Educação Inclusiva por meio da leitura e discussão de fábulas. 
Foram realizadas sete oficinas de leitura (ver APÊNDICE) para estudantes do 7º ano do Ensino 
fundamental. A escolha desse gênero literário deve-se ao fato de a fábula ser uma narrativa de 
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fácil compreensão para os alunos, com grande valor pedagógico, que permite a ampla discussão 
sobre questões morais e éticas, sobre valores essenciais ao ser humano. Para colaborar com as 
modificações necessárias para a efetiva inclusão, propõe-se com esse trabalho a leitura de 
fábulas para que temas relativos à inclusão sejam discutidos, sentidos e problematizados pela 
comunidade escolar, especialmente pelos alunos. Devido à proposta do projeto, as Fábulas 
trabalhadas na implementação foram selecionadas com antecedência e por motivos específicos; 
são elas: A coruja e a águia; O útil e o belo; A rã e o boi e O corvo e o pavão todas retiradas do 
livro FÁBULAS, de Monteiro Lobato, onde o escritor fez a reescritura das Fábulas de Esopo e La 
Fontaine, adaptadas para a criança brasileira, sendo a primeira edição do início do século 20. 
Durante a realização das oficinas foi possível perceber algumas mudanças no comportamento 
dos estudantes e a demonstração de maior compreensão sobre a importância da educação 
inclusiva. 
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Orientador: MILENA RIBEIRO MARTINS - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A FÁBULA COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Fábula, Currículo, Inclusão, Autoconhecimento 
Resumo: O papel do pedagogo é fundamental para a superação das dificuldades do dia a dia 
escolar, bem como na implementação de novos projetos para as demandas que surgem a cada 
ano letivo. Com a intenção de melhorar a formação dos estudantes da escola pública paranaense 
propõe-se uma intervenção, através da utilização da fábula, para o leitor compreender a 
diversidade e tornar-se um colaborador na promoção da inclusão educacional. Acredita-se que 
essa intervenção possa levar os educandos que não são portadores de necessidades especiais a 
reconhecerem que cada pessoa tem sua individualidade, e esse indivíduo portador de 
necessidades especiais deve ser respeitado e ter seus direitos garantidos pela instituição que o 
acolheu. 
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Orientador: José Luís Derisso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO SUPERIOR: um espaço para reflexão 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Ensino médio, Ensino superior, Reflexão, Acesso, 
Resumo: Nos limites desse artigo apresentamos parte das atividades desenvolvidas no Programa 
de Desenvolvimento Educacional - PDE/PR, turma 2016/2017. Trata-se, particularmente, do 
processo de implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica realizado com os alunos da 
quarta série do curso Formação de Docentes de um Colégio de Ensino Fundamental, Médio e 
Educação Profissional da rede estadual de ensino do município de Medianeira - PR. Abordamos, 
portanto, questões referentes ao Ensino Médio como última etapa da educação básica admitindo 
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que esta fase escolar tem por finalidade central o desenvolvimento do indivíduo, assegurando-lhe 
o preparo para o trabalho (entendido em sua forma mais ampla, como práxis humana) e para a 
continuidade das atividades educacionais (tendo o Ensino Superior como espaço possível de 
formação). Os resultados do trabalho realizado demonstraram que esse estudo abre oportunidade 
para reflexões sobre as formas de acesso e permanência no Ensino Superior, proporcionando a 
propagação de informações que possam instrumentalizar os educandos na tomada de decisão 
referente à continuidade dos estudos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: REGINA REMOR MAZZURANA 
Orientador: José Luís Derisso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Básica e Ensino Superior: um espaço para reflexão 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Ensino Superior, Reflexão, Acesso 
Resumo: A Produção Didático-pedagógica desenvolvida no segundo período do Programa, já 
planejada no Projeto de Intervenção Pedagógica, objetiva a implementação na escola. O material 
é uma um caderno pedagógico, constituído de 04 unidades, cada momento contém 
fundamentação teoricamente e atividades diversas que serão desenvolvidas em 64 horas, com os 
alunos do 4º Ano do Curso Formação de Docentes. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: REGINALDO RODRIGUES DA LUZ 
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Atribuições da educação familiar e escolar no desenvolvimento integral do educando 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Família, Educação, Escola, Atribuições, Funções 
Resumo: Este artigo manifesta os resultados da implementação do projeto de intervenção 
pedagógica realizado junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2016/2017, 
promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná e efetivado na Escola Estadual 
Inácio Schelbauer, Rio Negro. Para efetivação da pesquisa, optou-se por uma abordagem 
qualitativa, caracterizando-se, quanto aos procedimentos, como bibliográfica e pesquisa-ação, 
numa ação investigativa, reflexiva e dialógica referente às atribuições individuais e coletivas da 
família (educação familiar), e da escola (educação escolar), em relação ao desenvolvimento 
integral do educando ao questionar como família e escola compreendem e desempenham suas 
funções neste contexto. Considerando-se os excessivos problemas de comportamento 
apresentados por crianças e adolescentes no cotidiano escolar e familiar, entendemos a 
relevância e atualidade do estudo diante das dificuldades e divergências encontradas pelos pais 
ou responsáveis e professores no cumprimento de suas funções educativas individuais e 
recíprocas para minimizar ou sanar os conflitos. Pretendeu-se investigar e promover por meio da 
reflexão e do diálogo entre pais ou responsáveis e professores quanto ao que compreendem e 
como desempenham suas funções educativas. Na tentativa de responder à questão levantada 
pelo projeto: Como família e escola compreendem e desempenham suas funções individuais e 
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coletivas em relação à educação familiar e à educação escolar no desenvolvimento integral do 
educando? identificamos que tanto a educação familiar quanto à educação escolar são 
imprescindíveis para o desenvolvimento integral do educando, ao refletir, dialogar e promover 
transformações efetivas quanto às funções legais individuais e coletivas que lhe são cabidas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: REGINALDO RODRIGUES DA LUZ 
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Atribuições da educação familiar e escolar no desenvolvimento integral do educando 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Família, Educação, Escola 
Resumo: A sociedade contemporânea está em constante transformação e, de forma negativa, há 
uma predominância da inversão de valores que se refletem também na família e na escola. Esta 
Produção Didático-Pedagógica, na forma de Caderno Temático, apresenta uma abordagem com 
o objetivo de questionar e investigar, por meio da reflexão e do diálogo, entre família, (educação 
familiar/pais ou responsáveis) e escola, (educação escolar/professores, direção e pedagogos), 
quanto ao que compreendem e como desempenham suas funções individuais e coletivas em 
relação ao desenvolvimento integral do educando. O Caderno Temático subdivide-se em cinco 
(05) Unidades Didáticas, a saber: I - Diagnóstico do Questionário; II - Apresentação do Projeto, 
Produção e Resultados do Questionário; III - Família, Educação e Escola; IV - Educação Familiar; 
V - Educação Familiar & Educação Escolar = Corresponsabilidade. O Projeto, por meio da 
Produção, será implementado na Escola Estadual Inácio Schelbauer, situada no município de Rio 
Negro, Estado do Paraná, com a participação de professores (as), pais ou responsáveis e alunos 
(as) da turma do 6º ano B 2016 e, posteriormente, 7º ano 2017. Os instrumentos utilizados para a 
coleta de dados dar-se-ão por meio de entrevistas e questionários e pela observação. A 
fundamentação teórica faz referência às legislações e autores pertinentes aos assuntos 
abordados. Nesse sentido a pesquisa pressupõe que família, pais ou responsáveis, e escola, 
profissionais do ensino, obtenham uma melhor compreensão de suas atribuições individuais e 
coletivas educacionais, ao refletir como as desempenham e o que podem fazer para superar os 
desafios atuais deste contexto. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSÁLIA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Eliana Cláudia Navarro Koepsel - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PLANO DE TRABALHO DOCENTE: 
REFLEXÕES SOBRE OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO 
PEDAGOGO NA ESCOLA 
Palavras-chave: EJA, Pesquisa escolar, Plano de Trabalho Docente, Teoria Histórico-Cultural, 
Aprendizagem conceitual, 
Resumo: Este artigo é resultado das atividades desenvolvidas durante a participação no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, nos anos de 2016/2017. Neste texto, parte-se 
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do pressuposto de que é por meio da educação que o homem se humaniza, sendo a escola a sua 
promotora, para isso ela necessita realizar com qualidade o processo de ensino e a apropriação 
de conhecimentos científicos de forma que permita ao estudante refletir e realizar generalizações. 
Para tanto, é imperioso que se ultrapasse a mera apreensão sensorial, a descrição de objetos e 
dos fenômenos. A Teoria Histórico-cultural fornece os elementos teóricos para se discutir os 
conhecimentos e os procedimentos didáticos que permitam realizar uma prática educacional 
humanizadora. Os pressupostos desta Teoria destacam consideravelmente a magnitude da 
mediação docente no processo de ensino-aprendizagem como mecanismo necessário para 
ultrapassar os saberes do cotidiano, da mera aparência para conhecimentos científicos. Este 
artigo objetiva refletir sobre formas de tornar a escolaridade significativa para o desenvolvimento 
intelectual dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A pesquisa na educação básica, 
neste texto, constitui no conteúdo para a reflexão que se apresenta organizado a partir de três 
eixos: função social da escola, processos de ensino aprendizagem e planejamento de ensino. 
Conclui-se que pensar a educação nos termos aqui propostos demanda esforço, estudo, 
experimentações, coragem para inovar, divergir, arriscar e assumir os desafios que, apesar da 
complexidade, é a função social da escola. Fugir dela é negar o conhecimento não só para os 
estudantes, mas descaracterizar o conhecimento docente. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSÁLIA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Eliana Cláudia Navarro Koepsel - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E PLANO DE TRABALHO DOCENTE: REFLEXÕES 
NECESSÁRIAS 
Tema: CURRÍCULO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PAPEL DO 
PEDAGOGO NA ESCOLA 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Ensino, Pesquisa escolar, Plano de Trabalho 
Docente, Teoria histórico-cultural 
Resumo: A presente produção didática objetiva discutir as formas de tornar a escolaridade 
significativa para o desenvolvimento intelectual dos alunos da Educação de Jovens e Adultos - 
EJA. Um ensino organizado nessa perspectiva é ainda um grande desafio, portanto, faz-se 
necessário realizar estudos e pesquisas sobre uma organização de ensino que favoreça a 
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Para discutir sobre a possibilidade de procedimentos 
didáticos que envolvam aspectos intelectuais e aprendizagem conceitual, buscou-se respaldo na 
Teoria Histórico-Cultural pela relevância que a mesma atribui à medição docente no processo de 
ensino-aprendizagem como mecanismo necessário para ultrapassar os saberes empíricos e, 
alcançar o conhecimento científico. Nesta perspectiva, apreendeu-se a didática e os processos de 
ensino e aprendizagem: discutiu-se a função social da escola, a organização da ação pedagógica 
voltada para um ensino que trabalhe com as operações mentais, o desenvolvimento das 
capacidades cognitivas e as diferentes funções da pesquisa escolar na EJA a fim de potencializar 
a produção de novos conhecimentos. Ainda, refletiu-se como o plano de trabalho docente pode 
ser um aliado na organização do processo de ensino e aprendizagem. A implementação 
constituirá num curso de extensão que será desenvolvido com os professores, equipe pedagógica 
e direção escolar do CEEBJA Mandaguaçu. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSANA FERREIRA RODRIGUES 
Orientador: Najela Tavares Ujiie - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Escola de Famílias: Estreitando Relações e Construindo Possíveis Aprendizagens 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Educação, Relação Família-Escola, Ensino-Aprendizagem, Escola de Famílias 
Resumo: A participação da família na vida escolar dos filhos vem sendo abordada por vários 
teóricos, bem como tema de pesquisa em diversas áreas, devido ao fato de que, se a relação 
entre família e escola for bem sucedida, pode melhorar o desempenho escolar e o ensino-
aprendizagem dos alunos. A presente pesquisa justificou-se pelo fato de que atualmente muitas 
famílias estão afastadas das escolas, não dando importância a ela, e assim comparecem nesta, 
somente para verificar o resultado final do processo educacional. Sendo assim, objetivou-se levar 
os responsáveis pelos alunos, a reconhecer a importância do acompanhamento familiar e refletir 
sobre a atuação na Instituição de Ensino, buscando facilitar o trabalho da escola em alcançar o 
sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Para a abordagem do tema realizou-se uma 
pesquisa ação, a qual se fiou em implementar o projeto Escola de Famílias, o qual primou por 
promover encontros quinzenais com os responsáveis dos alunos dos 7º anos do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Professora Orlanda Distéfani Santos - EFM, localizado no 
município de São Mateus do Sul, com o intuito de favorecer a participação das famílias na 
unidade escolar a partir de sua formação consciente. Desta forma, como resultado, as famílias 
que participaram dos encontros, perceberam a sua importância em todas as atividades que 
permeiam a escola, onde se notou maior envolvimento das famílias, além da aproximação, 
diálogo e comprometimento de ambas as partes para a efetividade e eficácia do processo 
educacional. PALAVRAS-CHAVE: Educação. Relação Família-Escola. Ensino-Aprendizagem. 
Escola de Famílias. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSANA FERREIRA RODRIGUES 
Orientador: Najela Tavares Ujiie - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Escola de Famílias: Estreitando Relações e Construindo Possíveis Aprendizagens 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Acompanhamento Familiar, Relação Família-Escola, Ensino-Aprendizagem 
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo, subsidiar as atividades que serão 
realizadas nos encontros, tendo como público alvo, as famílias dos alunos dos 7º anos do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Professora Orlanda Distéfani Santos - EFM, localizado no 
município de São Mateus do Sul, com o intuito de favorecer a participação das famílias na 
unidade escolar, a partir de sua formação consciente. Para isso, serão oportunizados momentos 
de discussões e reflexões, acerca da importância da família na escola, levando os responsáveis 
pelos alunos, reconhecer a importância do acompanhamento familiar e refletir sobre a atuação na 
Instituição de Ensino, buscando facilitar o trabalho da escola em alcançar o sucesso no processo 
de ensino e aprendizagem. Assim, espera-se maior envolvimento das famílias, além da 
aproximação, diálogo e comprometimento de ambas as partes para a eficácia do processo 
educacional, através do desenvolvimento das atividades propostas nesta Unidade Didática.
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSANA PIMENTEL DE CASTRO GRESPAN 
Orientador: MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA NA ESCOLA: da Legislação à Prática 
Pedagógica mediada pelo Plano de Trabalho Docente 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Cultura Afro-brasileira e Indígena, Lei nº 10,639/03, Lei nº 11,645/08, Plano de 
Trabalho Docente, 
Resumo: O presente artigo resulta de um trabalho realizado durante a participação do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE) em 2016 a 2017, que buscou investigar a prática 
pedagógica docente diante das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, com ênfase no Plano de 
Trabalho Docente (PTD). Partiu-se do princípio que a prática pedagógica deve ser entendida 
numa vertente totalizante, estabelecendo relações com questões sociais, econômicas e políticas. 
Buscou-se responder os seguintes questionamentos: a) o que subjaz às justificativas dadas pelos 
professores para a não implementação das Leis? b) a área de formação do professor interfere na 
sua percepção com relação ao trabalho com as referidas leis? d) o que os professores conhecem 
dos indígenas e negros? existe diferença no tratamento da temática quando da sua utilização por 
professores negros? d) em que medida a preocupação com os conteúdos específicos das 
disciplinas interfere no trato dos temas das relações étnico-raciais? e) quais os fatores que 
emperram o trabalho com as temáticas inseridas no PTD? Investigou-se a partir do estudo do 
PTD e entrevistas com os professores, a situação da implementação das Leis nos Anos Finais do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Almirante Barroso - EFM, em Rondon-PR, pautado na 
documentação que normatiza o trabalho pedagógico e estudo bibliográfico que trataram das 
temáticas e da elaboração do PTD, por meio da pesquisa documental e de campo e da 
intervenção pedagógica na escola, embasado no materialismo histórico dialético, a fim de mostrar 
que a educação escolar encontra-se relacionada às transformações nos contextos 
socioeconômicos e políticos ao longo dos anos. 
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Professor PDE: ROSANA PIMENTEL DE CASTRO GRESPAN 
Orientador: MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA NA ESCOLA: da Legislação à Prática 
Pedagógica mediada pelo Plano de Trabalho Docente 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Cultura Afro-brasileira e Indígena, Lei nº 10,639/03, Lei nº 11,645/08, Plano de 
Trabalho Docente 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica objetiva contribuir para um repensar na prática 
docente, bem como para a efetivação da legislação pertinente a cultura afro-brasileira e indígena 
no contexto escolar. As Propostas Curriculares e os Planos de Trabalho Docente prescrevem o 
trabalho pedagógico com o intuito de divulgar e consolidar conhecimentos, bem como atitudes, 
posturas e valores que conscientizem nossos educandos quanto à pluralidade étnico-racial e sua 
importância, tornando-os capazes respeitar e valorizar a identidade cultural brasileira. Todavia, 
denota-se que o trabalho acontece em momentos pontuais, no caso do colégio que se pretende 
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investigar ainda, para cumprir a legislação, realizam apresentações alusivas às temáticas. 
Portanto, face ao exposto, observou-se a necessidade de desconstruir uma prática arraigada em 
sala de aula com os professores do Colégio Estadual Almirante Barroso - Ensino Fundamental e 
Médio, da Rede Estadual de Ensino do Município de Rondon- PR, organizando-se um Curso de 
Extensão para capacitar 15 (quinze) profissionais da educação, que compreenderá os conteúdos 
de História da Cultura Afro-brasileira e Indígena, as Legislações nº 10.639/03 e nº 11.645/08 e a 
elaboração do Plano de Trabalho Docente em consonância com as Diretrizes Curriculares do 
Estado do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA SALETE BACHINI BORNIOTI 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O envolvimento família/escola e o desenvolvimento do aluno 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Família, Escola pública, Afetividade, Aprendizado, 
Resumo: Este artigo é o resultado da pesquisa e dos estudos realizados em torno do tema sobre 
o maior envolvimento da família com a escola e suas possíveis implicações no desenvolvimento 
do aluno. O trabalho se deu a partir do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, 
realizado durante o biênio 2016/2017 e teve como objetivo incitar entre pais, professores e 
gestores escolares a discussão sobre a potencialidade que a participação ativa da família no 
espaço escolar pode ter no aprendizado dos alunos. Para tanto, foi discutido e elaborado um 
projeto que posteriormente foi desenvolvimento em uma escola pública no Município de Assis 
Chateaubriand. A aplicação do projeto na escola ocorreu em forma de grupos de estudo que 
envolveu um contingente considerado de professores, em especial de pedagogos, entretanto, 
uma importante e esperada participação não ocorreu, a saber, a participação dos pais. A síntese 
das reflexões promovidas pelas discussões ocorridas durante o período de intervenção na escola 
revelou a importância da temática e da continuidade das reflexões sobre a função social da escola 
e de seus diferentes atores que, sem sombra de dúvida incluem a efetiva participação da família. 
Isso significa que em diferentes esferas da administração pública essa temática deve ser 
fomentada de forma a promover ações práticas para que de fato ocorra um maior envolvimento da 
família no espaço escolar 
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Professor PDE: ROSÂNGELA SALETE BACHINI BORNIOTI 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O envolvimento família/escola e o desenvolvimento do aluno 
Tema: Articulação entre os segmentos de gestão da escola 
Palavras-chave: Família, Participação, Desenvolvimento 
Resumo: A necessidade de falar sobre família no contexto escolar surge das experiências 
vivenciadas no dia a dia da escola. Pretendemos discorrer sobre a relação família e escola no 
contexto da formação dos alunos, os benefícios da interação da família com a escola, bem como 
de seu contrário, isto é, a pouca, ou o parco envolvimento da família e seus imagináveis prejuízos. 
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Esta temática se propõe a discutir as melhorias possíveis de nossa educação pública. Há que se 
discutir também que preparo nossa escola pública possui para receber as famílias nessa 
interação necessária a fim de promover uma melhor educação. Por conta dessas possíveis 
abordagens que essa temática oportuniza, o problema que norteará essa discussão é: pode o 
envolvimento da família com a escola contribuir para o maior desenvolvimento do aluno? A 
metodologia utilizada para realizar este trabalho será pesquisa bibliográfica. 
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Orientador: Cléria Maria Wendling - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os princípios e desafios da educação integral no contexto do Programa Mais Educação 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo 
Palavras-chave: Educação integral, Programa mais educação, Prática Pedagógica, 
Resumo: O presente artigo apresenta e analisa as atividades desenvolvidas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED) no 
sentido de analisar e refletir sobre os princípios e fundamentos da educação integral no contexto 
do Programa Mais Educação (PME). A questão problema das atividades foi avaliar e aprofundar 
os entendimentos sobre o programa implementado na escola e os princípios da educação integral 
de qualidade. O estudo descreve um projeto de intervenção pedagógica, desenvolvido em uma 
escola pública estadual de Braganey/PR, viabilizado por meio de Grupo de Estudos, envolvendo 
profissionais da escola (professores, equipe diretiva e funcionários), bem como o estudo com 
professores da rede de ensino estadual do Paraná através do Grupo de Trabalho em Rede 
(GTR). Para o desenvolvimento dos estudos foram adotadas diversas práticas metodológicas, 
com atividade individual ou em grupo, leitura e estudo de textos, pesquisas, dinâmica de grupo, 
apresentação de slides, vídeos, reflexões e análise documentais sobre a educação integral no 
contexto da proposta implementada na escola. Os resultados das intervenções e atividades são 
positivos no que se refere à interação entre os cursistas que demonstraram um novo olhar na 
elaboração do trabalho coletivo com novas práticas que favoreçam e possibilitam a melhoria da 
qualidade do ensino aprendizagem no contexto educacional. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSELI BILIBIO DA SILVA 
Orientador: Cléria Maria Wendling - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os princípios e desafios da educação integral no contexto do Programa Mais Educação 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo 
Palavras-chave: Educação integral, Programa Mais Educação, Prática Pedagógica, 
Resumo: Esta produção didático pedagógica foi elaborada com o objetivo de analisar e refletir 
sobre os princípios e fundamentos da educação integral no contexto do Programa Mais Educação 
(PME). Esse Programa é uma das ações do PDE que foi implantado pelo governo federal em 
2007, tendo como estratégia a ampliação da jornada escolar e organização curricular na 
perspectiva da educação integral. Para a aplicação deste estudo o trabalho se dividirá em 8 
encontros de 4 horas semanais presenciais e 8 horas a distância, sendo que as mesmas 
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proporcionarão momentos de estudo e reflexão, com o intuito de proporcionar melhorias nas 
práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, visando garantir uma melhor aprendizagem aos 
alunos e consequentemente uma educação de qualidade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSELY SILVA DA LUZ 
Orientador: Renata de Souza Franca Bastos de Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E A PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INSERIDOS NO ENSINO REGULAR 
Tema: AVALIAÇÃO, ENSINO APRENDIZAGEM 
Palavras-chave: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, PRÁTICA PEDAGÓGICA, DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL, 
Resumo: O presente artigo teve o objetivo de proporcionar aos Profissionais da educação do 
Colégio Estadual Nereu Ramos - EFM, no município de Manoel Ribas, favorecendo análise, 
reflexão por meio de materiais com base nos princípios inclusivos, compartilhamento de ideias, de 
experiências para minimizar as dificuldades do contexto dos alunos com Deficiência Intelectual e 
favorecer mudanças necessárias na avaliação da aprendizagem e na prática pedagógica em sala 
de aula no ensino regular. A partir desta reflexão buscou-se estimular a aplicabilidade do currículo 
adaptado, bem como contribuir na melhoria da qualidade no ensino-aprendizagem, destacando a 
importância do professor enquanto mediador da aprendizagem para atender os alunos com 
Deficiência Intelectual. Os docentes participantes na implementação pedagógica demonstraram 
ter ampliado seus conhecimentos sobre o tema proposto identificando e refletindo sobre a 
avaliação da aprendizagem utilizada com os alunos em situação de inclusão e sobre a prática 
pedagógica utilizada na construção da aprendizagem dos alunos com Deficiência Intelectual. 
Referencial: HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola a 
universidade. Porto Alegre: Mediação, 2009. GLAT, R. (Org.). Educação Inclusiva: cultura e 
cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7 letras, 2007. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1998. VITALIANO, C. R. (Org.). 
Formação de professores para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. 
Londrina: EDUEL, 2010. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSELY SILVA DA LUZ 
Orientador: Renata de Souza Franca Bastos de Almeida - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E A PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INSERIDOS NO ENSINO REGULAR 
Tema: AVALIAÇÃO, ENSINO APRENDIZAGEM 
Palavras-chave: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, PRÁTICA PEDAGÓGICA, DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como princípio fundamental o exercício 
constante da reflexão e o compartilhamento de ideias, de experiências para minimizar as 
dificuldades do contexto dos alunos com deficiência intelectual e favorecer mudanças necessárias 
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na avaliação da aprendizagem e na prática pedagógica em sala de aula. Dessa forma a proposta 
é identificar as necessidades educacionais dos alunos com Deficiência Intelectual, verificar as 
realidades das intervenções pedagógicas, para discussão e reflexão das práticas educativas, 
favorecendo um conhecimento mais amplo aos professores. O objetivo deste é refletir sobre as 
concepções teóricas que sustentam o entendimento da deficiência intelectual; Conhecer e refletir 
sobre as concepções teóricas que sustentam as práticas avaliativas voltadas aos alunos com 
deficiência intelectual inseridos no ensino regular. Na ação metodológica os educadores, com 
base na referência teórica irão refletir sobre a prática pedagógica e avaliativa utilizada na 
construção da aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, assistir pequenos recortes de 
filmes com o objetivo de reflexão sobre o trabalho pedagógico com os alunos com deficiência 
intelectual, visando o compartilhamento de ideias e propostas para uma mudança significativa na 
inclusão dos alunos Deficiência Intelectual. Este tem como referencial: MILANEZ, S. G. C. 
Deficiência intelectual: conhecimentos para uma prática educacional inclusiva. In: OLIVEIRA, A. 
A. S.; OMOTE, S.; GIROTO, R. M. (Org.). Inclusão escolar: as contribuições da educação 
especial. São Paulo: Cultura Acadêmica; Marília: Fundep, 2008. TOLEDO, E. H. Formação de 
professores por meio de pesquisa colaborativa visando à inclusão escolar de alunos com 
deficiência intelectual. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Londrina. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSELY SOARES PASCOAL 
Orientador: SANDRA REGINA DOS REIS RAMPAZZO - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Contribuição do Pedagogo para Melhoria da Aprendizagem dos Alunos do 1º ano do 
Ensino Médio 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo O pedagogo e a organização do 
trabalho pedagógico na escola 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo, Ensino e Aprendizagem, Hábito de estudo 
Resumo: O presente artigo, atendendo ao requisito de finalização do Programa de 
Desenvolvimento da Educação - PDE, do Estado do Paraná, tem a finalidade de apresentar 
resultados do estudo sobre as contribuições da atuação do professor pedagogo com alunos do 
Ensino Médio, na formação de seus hábitos de estudo e na melhoria da sua aprendizagem e, 
consequentemente, do seu desempenho escolar. Buscou-se, com ele, responder à questão: em 
que medida o pedagogo pode contribuir com os alunos do ensino médio, tendo em vista a 
melhoria dos estudos e, consequentemente, da aprendizagem? O objetivo foi analisar o baixo 
rendimento dos alunos das séries iniciais do ensino médio e propor ações de intervenção do 
professor pedagogo a fim de melhorar o desempenho dos alunos. O estudo foi realizado com 
alunos de uma turma de 1º ano do Ensino Médio de um Colégio Estadual do Norte do Paraná e 
os procedimentos envolveram acompanhamento de Conselho de Classe, aplicação de 
questionário aos alunos sobre seu estudo, visitas assistidas a ambientes da escola, palestra com 
os alunos e discussões em sala para análise e apontamentos de melhorias no seu hábito de 
estudar. Todas as ações foram mediadas e desempenhadas pelo professor pedagogo junto aos 
alunos. Os resultados apontaram que houve indícios de melhoria dos alunos nos seus estudos e 
no seu desempenho escolar. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSELY SOARES PASCOAL 
Orientador: SANDRA REGINA DOS REIS RAMPAZZO - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Contribuição do Pedagogo para Melhoria da Aprendizagem dos Alunos do 1º ano do 
Ensino Médio 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo O pedagogo e a organização do 
trabalho pedagógico na escola 
Palavras-chave: Hábitos de estudo, Atuação do Pedagogo, Ensino e Aprendizagem, 
Resumo: Observamos hoje um crescimento de oportunidades e possibilidades aos jovens de 
ingresso no ensino médio. No entanto, percebemos a existência de diferenças no rendimento 
escolar, incorrendo em necessidades de readequações curriculares e métodos pedagógicos. No 
entanto, há acréscimo do índice de desistência, retenção e abandono a escola. Um dos fatores 
que contribui para essa realidade é a dificuldade na apropriação dos conteúdos, decorrente das 
dificuldades em estudar. Um contingente de aluno demonstra não ter hábitos de estudo e não 
saber estudar. Com vistas a interferir nesse contexto para melhorar a aprendizagem, propomos o 
Projeto de Intervenção Pedagógica a ser desenvolvido no Programa de Desenvolvimento 
Educacional-PDE, que visa a responder a questão: que medida o pedagogo pode contribuir com 
os alunos dos 1º anos do ensino médio, tendo em vista a melhoria dos estudos e 
consequentemente a aprendizagem? Esse projeto tem como objetivo desenvolver alternativas 
que o pedagogo pode adotar a fim de auxiliar os estudos dos alunos do 1º ano do Ensino Médio, 
tendo em vista a melhoria do processo de estudo. Para esse estudo, propomos uma pesquisa 
intervenção que tem como procedimento a observação dos Conselhos de classes; levantamento 
de necessidades, sugestões e propostas de estudos com professores por meio de conversa 
informal e com alunos através de questionário. A partir desse levantamento, será realizada uma 
pesquisa bibliográfica na literatura atual que culminará coma proposição de material didático de 
orientações sobre formas de estudos. Esse material será apresentados aos alunos em oficinas. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSEMERI APARECIDA HERCULANO 
Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O pedagogo na instituição escolar: limites e possibilidades na efetivação de sua prática 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Educação, Pedagogia, Função do Professor Pedagogo, 
Resumo: O presente trabalho objetivou investigar a função do Professor Pedagogo, os limites, e 
as possibilidades da efetivação da sua prática pedagógica na organização do trabalho pedagógico 
nos Colégio Estadual Nova Esperança E. F. M., Escola Estadual do Campo Barra Bonita e Escola 
Estadual do Campo do Rio Gavião - Ensino Fundamental, localizados no município de Nova 
Esperança do Sudoeste - PR. Nesse sentido, tece análises sobre a atuação do Professor 
Pedagogo no cotidiano escolar, considerando a sua formação, identidade no Curso de Pedagogia 
e suas atribuições, disposto no Edital nº 10/2007 da SEED/PR, que o nomeia Professor 
Pedagogo. Os procedimentos metodológicos incluíram estudo bibliográfico, levantamento e 
diagnóstico da realidade, através de aplicação de questionários com perguntas abertas e 
fechadas, com os sujeitos participantes da proposta, pretendendo identificar o olhar do Professor 
Pedagogo sobre sua ação. Foram entrevistadas 04 (quatro) Professoras Pedagogas atuantes nas 
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instituições acima mencionadas. Constitui-se, portanto, em um estudo de caso. O método de 
pesquisa identificou um conjunto de situações presentes no cotidiano escolar que se caracterizam 
na sobrecarga de atividades diversas que desviam o Professor Pedagogo de sua função. Como 
resultados, a reflexão propiciou um olhar sobre a necessidade de novas posturas, e formação 
continuada do Professor Pedagogo como pressuposto para a construção de alternativas que 
auxiliem na organização do trabalho pedagógico na escola, almejando a qualidade do trabalho 
desenvolvido por esse profissional. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSEMERI APARECIDA HERCULANO 
Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O pedagogo na instituição escolar: limites e possibilidades na efetivação de sua prática 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e o papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Função Professor Pedagogo, Prática Escolar, Organização do Trabalho 
Pedagógico, 
Resumo: A proposta de intervenção Didático Pedagógica será desenvolvida na forma de 
Caderno Pedagógico, como requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE (2016-
2017). Tem como objetivo refletir sobre Função do Pedagogo: limites e possibilidades da 
organização do trabalho pedagógico na escola, visando reestruturar seu trabalho, analisando a 
sua formação e o seu compromisso com a educação atual, bem como, quais aspectos influenciam 
diretamente sua prática pedagógica, compreendendo as prioridades a serem desenvolvidas e a 
proposição de alternativas de resoluções, objetivando a melhoraria e valorização do seu trabalho. 
Este estudo se justifica em virtude das dificuldades encontradas pelo Professor Pedagogo na 
organização e na efetivação de seu trabalho, pois, verifica-se que em muitas realidades escolares 
esse profissional, desenvolve várias tarefas que não são de sua atribuição. Para fundamentar o 
tema proposto foram desenvolvidas leituras e análises sistemáticas, em obras de autores que 
abordam e discutem a temática sobre a Pedagogia e a formação do Professor Pedagogo. A partir 
das discussões e reflexões propostas por um grupo de estudos formado pelos Professores 
Pedagogos das escolas estaduais de Nova Esperança do Sudoeste pretende-se elaborar Plano 
de Ação Anual para e com o Professor Pedagogo, com o intuito de organizar e efetivar a sua 
prática na escola. Neste contexto o Caderno Pedagógico propõe refletir sobre a função dos 
Professores Pedagogos, nos reportando a um novo olhar que possa superar os limites arraigados, 
sugerindo novas posturas, com a construção de alternativas que auxiliem na organização do 
trabalho pedagógico, almejando efetividade e qualidade educativa. 
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Professor PDE: ROSICLEIDE MARIA SILVA LOBO 
Orientador: Gustavo Pereira da Silva - IES: UFPR 
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Título: FATORES INTERVENIENTES AOS DISCENTES DE ADMINISTRAÇÃO - FORMA 
SUBSEQUENTE 
Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO MBITO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL - FORMA SUBSEQUENTE 
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Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, EVASÃO 
Resumo: A evasão nos cursos subsequentes vem sendo recorrente em escolas estaduais, esta 
pesquisa buscou analisar os fatores histórico-culturais, sociais, econômicos e pedagógicos, como 
possíveis condicionantes da evasão no curso de Administração-Subsequente noturno do Colégio 
Estadual do Paraná. Utilizou-se como instrumento de pesquisa formulários on-line, com a 
utilização de e-mail ou WhatsApp, aos alunos dos 1º e 3º semestres do referido curso, com a 
intenção de instrumentar o pedagogo no diagnóstico e acompanhamento pedagógico da 
aprendizagem, e permanência dos estudantes que, com diferenciadas expectativas, inscrevem-se 
neste curso. A intenção desta pesquisa foi levantar questões que contribuam na formação e 
permanência destes alunos. Os estudos abordados neste artigo são recursos a serem articulados 
ao planejamento, de forma a subsidiar futuros encaminhamentos metodológicos. O resultado da 
pesquisa foi compartilhado com pedagogas (os) e coordenadoras (es) dos cursos subsequentes 
da referida escola, e no Grupo de Trabalho em Rede - GTR, formação EaD, da Secretaria de 
Estado de Educação do Paraná-SEED, que consiste no compartilhamento da pesquisa do Tutor-
Pesquisador com os cursistas que em meio aos estudos e análise dos textos propostos, 
contribuam com suas experiências, reflexões. Inscreveram-se neste GTR pedagogos da região 
norte, sul e leste do Paraná, com a mesma problemática de evasão no curso Técnico-
Subsequente. Após análise dos resultados percebeu-se a necessidade de orientação numa ação 
coletiva que atenda as especificidades do curso, estabelecendo articulações entre, expectativa e 
permanência dos estudantes, que buscam o curso Técnico-Subsequente de Administração para a 
sua profissionalização. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: ROSICLEIDE MARIA SILVA LOBO 
Orientador: Gustavo Pereira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: FATORES INTERVENIENTES AOS DISCENTES DE ADMINISTRAÇÃO - FORMA 
SUBSEQUENTE 
Tema: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO MBITO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL - FORMA SUBSEQUENTE 
Palavras-chave: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, EVASÃO, EDUCAÇÃO, PROFISSIONAL-
SUBSEQUENTE 
Resumo: Esta Unidade Didática tem objetivo de subsidiar a atuação e intervenção do pedagogo 
no acompanhamento da aprendizagem, favorecendo a permanência do estudante que, com 
diferenciadas expectativas, inscrevem-se no curso de Administração - Subsequente - ADM-SUB, 
em busca de conhecimento e certificação numa área que lhes dê a possibilidade de ascensão 
profissional. Assim como, estabelecer a articulação existente entre motivação, expectativa e a 
permanência dos estudantes que buscam o Curso Técnico em Administração para a sua 
profissionalização, garantindo o aprendizado, atendendo a diversidade cultural, social e 
econômica dos estudantes. A pesquisa-ação é participativa e se dará, no tratamento de suas 
causas quanto aos fenômenos histórico-culturais, sociais e econômicos, na intenção de atender 
as especificidades do curso de ADM-SUB, em consonância com as experiências e expectativas 
dos estudantes. A pesquisa se dará via formulários, com a colaboração do professor de 
informática, será aplicado aos alunos dos 1º e 3º semestres do referido curso, após os devidos 
esclarecimentos e apresentação do objetivo da pesquisa. 
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Professor PDE: SANDRA REGINA ALTOÉ 
Orientador: Leila Pessoa Da Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Gestão Escolar e o Processo de Ensino e Aprendizagem 
Tema: Ensino e aprendizagem 
Palavras-chave: Educação Básica, Gestão, Ensino e Aprendizagem, Prática pedagógica, 
Resumo: Este artigo tem o objetivo de descrever a trajetória percorrida no Programa de 
Desenvolvimento da Educação (PDE), oferecido pelo Governo do Estado do Paraná como 
formação continuado dos professores, apresenta a problemática escolhida para ser superada 
durante o programa, descreve sobre o Projeto de Intervenção Pedagógica elaborado para 
organizar os trabalhos que envolvem o tema, o Grupo de Trabalho em Rede que é a socialização 
dos estudos com vários professores da rede estadual de educação do Paraná e a implementação 
do projeto na Escola apresentando as ações definidas pelo coletivo para a melhoria do processo 
de ensino e aprendizagem, na perspectiva da Gestão Escolar, tendo o coletivo como atores desse 
processo, e chamando todos a responsabilidade da aprendizagem dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA ALTOÉ 
Orientador: Leila Pessoa Da Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A gestão Escolar e o Processo de Ensino e Aprendizagem, prática pedagógica 
Tema: Ensino e Aprendizagem 
Palavras-chave: PDE, ensino e aprendizagem, 
Resumo: Esta Produção Didático Pedagógica é uma unidade didática tem como objetivo 
subsidiar a implementação do projeto de intervenção pedagógica e o GTR referente ao PDE 2016 
intitulado; A GESTÃO ESCOLAR E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM com o intuito 
de programar ações para a melhoria do processo de ensino com vistas à melhoria da 
aprendizagem na turma do primeiro ano do ensino médio noturno no Colégio Estadual Neide 
Bertasso Beraldo, situada no município de Paiçandu/Pr. Este tema justifica-se devido aos baixos 
índices de aprovação e rendimento escolar, bem como da necessidade de se pensar 
coletivamente ações para melhorar a aprendizagem dos alunos e consequentemente contribuir 
com a formação do cidadão. Este trabalho é composto por textos para reflexão e fundamentação 
teórica. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SILVANA FATIMA COPINI 
Orientador: Andréia Nakamura Bondezan - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE INCLUSÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA: RESPEITANDO AS DIFERENÇAS 
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Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Pedagogo, Escola, Deficiência, Diferença 
Resumo: A organização do trabalho pedagógico, diante dos desafios do processo de ensino e 
aprendizagem, deve considerar a escola como um espaço de aprendizagem e desenvolvimento. 
Para, além disso, precisa estar comprometida em trabalhar com as diferenças e as necessidades 
especiais dos educandos, possibilitando a todos o domínio dos conhecimentos historicamente 
acumulados, o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas que promovam a inserção 
social dos sujeitos de forma autônoma e democrática. Neste contexto, o pedagogo tem função de 
destaque para que os alunos com deficiência possam participar ativamente de todas as atividades 
na escola. Seu papel é, sobretudo, propiciar que os alunos aprendam com qualidade sejam 
respeitados em suas diferenças e valorizados em suas potencialidades. Possibilitando ainda, 
discussões com toda a comunidade escolar acerca da educação inclusiva, através de uma 
abordagem séria e reflexiva. Nisto consiste a intenção do projeto a ser desenvolvido com alunos 
do sexto ano do ensino fundamental, por meio de atividades pedagógicas que possibilitem a 
compreensão das existência das diferenças e do direito de todos a uma sociedade não 
excludente. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SILVANA FATIMA COPINI 
Orientador: Andréia Nakamura Bondezan - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O PAPEL DO PEDAGOGO COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE INCLUSÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA: RESPEITANDO AS DIFERENÇAS 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Pedagogo, Escola, Deficiência, Diferença 
Resumo: O PAPEL DO PEDAGOGO COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE INCLUSÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA: RESPEITANDO AS DIFERENÇAS. Resumo A 
organização do trabalho pedagógico, diante dos desafios do processo de ensino e aprendizagem, 
deve considerar a escola como um espaço de aprendizagem e desenvolvimento. Para, além 
disso, precisa estar comprometida em trabalhar com as diferenças e as necessidades especiais 
dos educandos, possibilitando a todos o domínio dos conhecimentos historicamente acumulados, 
o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas que promovam a inserção social dos 
sujeitos de forma autônoma e democrática. Neste contexto, o pedagogo tem função de destaque 
para que os alunos com deficiência possam participar ativamente de todas as atividades na 
escola. Seu papel é, sobretudo, propiciar que os alunos aprendam com qualidade sejam 
respeitados em suas diferenças e valorizados em suas potencialidades. Possibilitando ainda, 
discussões com toda a comunidade escolar acerca da educação inclusiva, através de uma 
abordagem séria e reflexiva. Nisto consiste a intenção do projeto a ser desenvolvido com alunos 
do sexto ano do ensino fundamental, por meio de atividades pedagógicas que possibilitem a 
compreensão das existência das diferenças e do direito de todos a uma sociedade não 
excludente. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SILVANA MARIA PEREIRA PAULESKI 
Orientador: CÁSSIA REGINA DIAS PEREIRA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras do Paraná 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O universo pedagógico que se concretiza no Conselho de Classe 
Tema: Articulação entre os segmentos da Gestão da Escola 
Palavras-chave: Prática pedagógica, Avaliação, Conselho de Classe 
Resumo: Este artigo é resultado do trabalho realizado durante a participação da autora no 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) turma 2016, que objetivou contribuir para a 
ampliação dos estudos sobre o reconhecimento do Conselho de Classe como instrumento de 
reflexão e mediação na organização do processo ensino e aprendizagem. Considerando que o 
Conselho de Classe é uma instância colegiada na qual os envolvidos não possuem uma 
compreensão clara sobre sua verdadeira função, este artigo apresenta resultados a partir de 
estudos e ponderações acerca da sua importância para o processo de ensino e de aprendizagem, 
realizado com os docentes e pedagogos do Colégio Estadual Marechal Costa e Silva, do 
município de Cidade Gaúcha/PR. Analisando o Conselho de classe constatou-se a necessidade 
de que os profissionais, busquem coletivamente alternativas para a superação dos problemas 
encontrados para que ocorra o alcance de uma educação de qualidade. O caderno temático 
elaborado pela autora direcionou, sistematicamente, os estudos e as reflexões. Da mesma forma 
subsidiou as atividades dos cursistas do Grupo de Trabalho em Rede. Os resultados mostraram 
que houve um significativo discernimento acerca do objetivo, por constituir-se em um recurso 
privilegiado de avaliação e de efetivação do processo de ensino e de aprendizagem. Dessa 
análise, verificou-se a dimensão do papel que cada professor deve assumir nesse processo de 
tomada de decisões pedagógicas, tendo em vista que as decisões e os encaminhamentos são de 
fundamental importância para a proposição das possibilidades de intervenção e direcionamento 
do trabalho pedagógico com vistas ao melhor resultado possível tanto para os alunos como para 
os professores. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SILVANA MARIA PEREIRA PAULESKI 
Orientador: CÁSSIA REGINA DIAS PEREIRA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O universo pedagógico que se concretiza no Conselho de Classe 
Tema: Articulação entre os segmentos da Gestão da Escola 
Palavras-chave: Prática pedagógica, Avaliação, Conselho de Classe, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo contribuir para a ampliação dos 
estudos sobre o reconhecimento do Conselho de Classe como instrumento de reflexão e 
mediação na organização do processo ensino e aprendizagem junto aos Professores e 
Pedagogos. Destaca que ele é uma instância colegiada fundamental para a concretização da 
avaliação formativa e democrática, a fim de tornar o ensino e a aprendizagem um compromisso 
de toda a comunidade escolar e deve ser entendido como um momento de análise do trabalho 
realizado, tendo como o principal objetivo a tomada de decisão para um novo fazer, para a 
mudança ou adequação de estratégias. Pretende-se organizar um Curso de Extensão para 
capacitar os participantes, do referido colégio, no qual será analisada a seguinte problemática: 
Como viabilizar uma prática pedagógica diferenciada que venha melhorar a atuação dos 
segmentos envolvidos no Conselho de Classe e consequentemente seus resultados? 
Considerando as inquietações a respeito do tema citado, este material didático visa ampliar 
estudos teóricos, reconhecendo a importância do Conselho de Classe, tendo como finalidade 
compreender e subsidiar os profissionais da educação no cumprimento de suas funções 
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específicas de acordo com as regulamentações atuais, propondo instrumentos de intervenções 
que possibilitem um Conselho de Classe mais eficaz. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SILVANIA TERESINHA MACHADO DE BRITO 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A LOUSA DIGITAL EM SALA DE AULA: A TECNOLOGIA COMO MEIO DE 
APRENDIZAGEM 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Tecnologia, Lousa Digital, Formação Docente, Práxis metodológica, 
Resumo: A pesquisa traz uma reflexão sobre a incorporação da tecnologia nos processos de 
ensino e aprendizagem, destacando a presença da tecnologia na Escola, dos quais muito pouco 
são utilizados com o fim educacional; diante da percepção de conflitos onde o professor possui 
uma tendência a proibir os objetos tecnológicos que os educandos utilizam diariamente e muitas 
vezes não visualizando o potencial que esses elementos podem trazer aos encaminhamentos 
cotidianos de sala. É preciso que a Educação se adapte à evolução da sociedade, que o coletivo 
escolar entenda-a e a valorize revendo normas e procedimentos escolares para incrementar o uso 
de aparelhos digitais no ambiente escolar. Por interim com o intuito de buscar estratégias para 
alcançar objetivos comuns, partindo das teorias de Fagundes (2008), Freire (1996), Maia e 
Barreto (2012), Masetto (2010), e Valente (1999), a pesquisa possui um caráter exploratório, a 
qual será evidenciada e refletida com vistas a suprir as carências encontradas em sala de aula, 
com os recursos tecnológicos disponíveis, enfatizando a lousa digital interativa como ferramenta 
de trabalho na ação docente por meio trabalho colaborativo entre alunos e professores com vistas 
à construção coletiva do conhecimento. Assim, o Grupo de Estudo, organizado e desenvolvido na 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, com os professores e agentes 
educacionais, idealizado no Colégio Estadual do Campo Santos Dumont, realizado no Laboratório 
de Informática promovendo reflexões sobre os fatores positivos e negativos existentes, além de 
incentivar e valorizar a socialização de conhecimentos a partir da utilização de aparelhos digitais 
no ambiente escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SILVANIA TERESINHA MACHADO DE BRITO 
Orientador: Marciana Pelin Kliemann - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A LOUSA DIGITAL EM SALA DE AULA: A TECNOLOGIA COMO MEIO DE 
APRENDIZAGEM 
Tema: Pedagogia e Tecnologias Educacionais 
Palavras-chave: Tecnologia, Lousa Digital, Formação Docente, Práxis metodológica, 
Resumo: A pesquisa se justifica por perceber que há muitos recursos tecnológicos disponíveis 
em nossa sociedade e por vezes muito pouco é utilizados com o fim educacional; pela percepção 
de conflitos entre professor e alunos, o qual o professor possui uma tendência a proibir os objetos 
tecnológicos que os educandos utilizam diariamente e muitas vezes não visualizando o potencial 
que esses elementos podem trazer aos encaminhamentos cotidianos de sala. É preciso que a 
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Educação se adapte à evolução da sociedade, que ocorra reflexão do poder público em oferecer 
subsídios para que a escola se torne um ambiente acolhedor, criativo e produtivo. A cibercultura, 
passa a exigir do professor formas diversas de mediação dos conteúdos curriculares, entretanto 
os objetos virtuais não são vistos de forma instigante e produtiva no âmbito educativo formal, para 
isso é preciso que o coletivo escolar entenda-a e a valorize revendo normas e procedimentos 
escolares para incrementar o uso de aparelhos digitais no ambiente escolar. Por interim com o 
intuito de buscar estratégias para alcançar objetivos comuns, partindo das teorias de Fagundes 
(2008), Freire (1996), Maia e Barreto (2012), Masetto (2010), e Valente (1999), a pesquisa possui 
um caráter exploratório, a qual será evidenciada e refletida com vistas a suprir as carências 
encontradas em sala de aula, com os recursos tecnológicos disponíveis, enfatizando a lousa 
digital interativa como ferramenta de trabalho na ação docente. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SÍLVIA CRISTINA PAVESI 
Orientador: Maria Lídia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DESENVOLVENDO METODOLOGIAS DISCENTES DE ESTUDOS 
Tema: ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO. 
Palavras-chave: ESTRATÉGIAS DE ESTUDO, HÁBITOS DE ESTUDO, APRENDIZAGEM 
Resumo: Melhorar as possibilidades de estudo discentes é uma iniciativa importante em tempos 
de precarização da escola, contribuindo para sua promoção e valorização. Ainda, ampliar a 
integração escola e comunidade, pensando em inserir novos hábitos, abre novas possibilidades 
de conscientizar a comunidade quanto à função social da instituição escolar. Este artigo objetiva 
apresentar uma intervenção pedagógica, envolvendo discentes, docentes e familiares, orientando-
os sobre como desenvolver metodologias de estudo que contribuam para a melhoria da qualidade 
da Educação Pública. Nesse sentido, buscou-se conscientizar a comunidade escolar sobre a 
importância da apropriação de métodos cotidianos de estudo, com o intuito de motivar alunos a 
estudarem, superarem as dificuldades de aprendizagem e professores a instrumentalizá-los para 
intervirem na sociedade em que vivem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SÍLVIA CRISTINA PAVESI 
Orientador: Maria Lídia Sica Szymanski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DESENVOLVENDO METODOLOGIAS DISCENTES DE ESTUDOS 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: estratégias de estudo, hábitos de estudo, aprendizagem 
Resumo: Melhorar as possibilidades de estudo discentes é uma iniciativa importante em tempos 
de precarização da escola, contribuindo para sua promoção e valorização. Ainda, ampliar a 
integração escola e comunidade, pensando em inserir novos hábitos, abre novas possibilidades 
de conscientizar a comunidade da função social da instituição escolar. O principal objetivo desse 
Projeto é conduzir uma intervenção pedagógica junto a discentes, docentes e familiares sobre 
como desenvolver estratégias de estudo que contribuam para a melhoria da qualidade de 
Educação Pública. Nesse sentido, buscar-se-á conscientizar a comunidade escolar da 
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importância do desenvolvimento de métodos cotidianos de estudo, com o intuito de motivar alunos 
e professores a estudarem, superarem as dificuldades de aprendizagem e instrumentalizá-los 
para intervir na sociedade em que vivem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE DAROS 
Orientador: Tiago Pereira Leite - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A interferência dos aspectos emocionais e afetivos na aprendizagem dos alunos do 
Colégio Wilson Joffre- Cascavel-PR 
Tema: Desenvolvimento Educacional 
Palavras-chave: aluno, depressão, rendimento escolar, aprendizagem significativa, afetividade 
Resumo: Este artigo engloba todo um trabalho desenvolvido no PDE, pensando na necessidade 
de atenuar as consequências de problemas pessoais que envolvem os alunos e que interferem 
diretamente na aprendizagem dos mesmos. Para isso, fez-se necessário fundamentar 
teoricamente estas questões e desenvolver práticas pedagógicas a fim de contribuir para com 
estes adolescentes. Buscou-se também auxiliar professores e demais integrantes da comunidade 
escolar a conhecerem melhor o universo do adolescente, para poderem subsidiá-lo nos diversos 
momentos desta faixa etária, de fundamental importância para o desenvolvimento global do ser 
humano. As propostas de trabalho junto à comunidade escolar buscaram contribuir na melhoria 
da qualidade dos relacionamentos afetivos e emocionais de seus integrantes, pois estas questões 
têm atingido uma parcela bastante significativa da população brasileira, inclusive nossos alunos, 
que se encontram na fase da adolescência, em que transformações de diversas naturezas 
ocorrem e necessitam de atenção. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE DAROS 
Orientador: Tiago Pereira Leite - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A interferência dos aspectos emocionais e afetivos na aprendizagem dos alunos do 
Colégio Wilson Joffre- Cascavel-PR 
Tema: Desenvolvimento Educacional 
Palavras-chave: aluno, depressão, rendimento escolar, aprendizagem significativa, afetividade 
Resumo: Partindo de pressupostos teóricos chegamos à conclusão e reforçamos a ideia inicial do 
projeto de que se faz necessário olhar diferente para nossos alunos, repensar a prática 
pedagógica, pois o mundo contemporâneo trouxe consigo muitos benefícios tecnológicos e 
revolucionários, mas em contrapartida precisamos pensar nas relações humanas por traz de tudo 
isso. Assim sendo, o presente projeto trabalhará com atividades em contra turno direcionadas aos 
alunos dos 1º anos do Ensino Médio e Grêmio Estudantil no intuito de levá-los ao 
autoconhecimento, interação social e consequente melhoria na aprendizagem escolar. Também 
foi pensado na realização de palestras com a comunidade escolar com profissional convidado, da 
área da psicologia, para esclarecimentos a respeito das questões emocionais/afetivas que 
envolvem os adolescentes na atualidade. 

 

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


Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE DO CARMO MOJUSKI 
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Desenvolvimento Profissional Docente Na Modalidade Da Educação De Jovens E 
Adultos E O Contexto Da Ação Pedagógica 
Tema: Currículo, Organização Do Trabalho Pedagógico e Papel Do Pedagogo Na Escola 
Palavras-chave: Professores, Desenvolvimento Profissional, Educação De Jovens E Adultos 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida junto ao 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2016/2017, promovido pela Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná, no CEEBJA Professor Domingos Cavalli, em Campo Largo, cujo 
tema abordado foi O desenvolvimento profissional docente na modalidade da educação de jovens 
e adultos e o contexto da ação pedagógica. O projeto teve como problema de pesquisa os limites 
e as possibilidades do desenvolvimento profissional docente, para uma ação pedagógica efetiva 
na modalidade da educação de jovens e adultos. O estudo se justifica por sua atualidade e 
relevância em reconhecer as fragilidades da formação inicial insuficiente para o desenvolvimento 
do trabalho didático pedagógico e a necessidade de efetivar uma formação continuada em 
serviço. A análise das questões propostas se apoia, principalmente, nos argumentos teóricos de 
DAY (2001); LIBÂNEO (2012); FARIAS E ET AL. (2011). Objetivou-se, analisar os processos de 
formação continuada na modalidade da educação de jovens e adultos. A metodologia pautou-se 
em uma abordagem qualitativa, por meio de uma pesquisa bibliográfica. Optou-se pela pesquisa - 
ação por ser um processo dinâmico, participante, onde a pesquisa ação deve resultar na reflexão 
do cotidiano, das práticas dos participantes e também do pesquisador o que atende à 
problemática do tema. Na perspectiva de desenvolver momentos para atualização e 
aperfeiçoamento dos docentes, tendo como principal resultado a participação efetiva do 
colegiado, que anseia por formações voltadas às necessidades, na forma de convite e que haja 
uma flexibilidade de troca nos horários de hora-atividade, para que possam participar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE DO CARMO MOJUSKI 
Orientador: Neuci Schotten - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Desenvolvimento Profissional Docente Na Modalidade Da Educação De Jovens E 
Adultos E O Contexto Da Ação Pedagógica 
Tema: Currículo, Organização Do Trabalho Pedagógico e Papel Do Pedagogo Na Escola 
Palavras-chave: Professores, Desenvolvimento Profissional, Educação De Jovens E Adultos 
Resumo: O Caderno Temático é um trabalho proposto a partir do Projeto de Intervenção 
Pedagógica denominado: O desenvolvimento profissional docente na modalidade da educação de 
jovens e adultos e o contexto da ação pedagógica que será desenvolvido no Colégio Estadual 
Professor Domingos Cavalli - Ensino Fundamental II e Ensino Médio em Campo Largo, sendo 
direcionado à equipe pedagógica e gestora como instrumento de apoio teórico e pedagógico para 
implementação do processo de desenvolvimento profissional docente. A relevância está na 
necessidade de refletir e analisar os processos de formação continuada na modalidade da 
educação de jovens e adultos para compreender as possibilidades encontradas no contexto real 
do trabalho pedagógico, no sentido de promover espaços de estudos, reflexões e aprendizagens 
dentro do âmbito escolar, com vistas às necessidades de melhoria do processo ensino-
aprendizagem. Este Caderno Temático está dividido em 4 unidades, com carga horária total de 32 
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horas de curso. Na primeira unidade, o objetivo é reconhecer os sujeitos discentes e docentes 
dentro da complexidade da modalidade. Na segunda unidade, pretendo elucidar os desafios 
encontrados e a percepção dos docentes, na terceira unidade apresento aprofundamento teórico 
sobre o conceito e a importância do desenvolvimento profissional docente no contexto da ação 
pedagógica e na última unidade, concluo o Caderno Temático fazendo uma reflexão acerca do 
tema proposto, no sentido de oportunizar o diálogo, a reflexão e por consequência sensibilização 
de todos os participantes se comprometerem coletivo com os ideais da educação, na busca do 
seu desenvolvimento pessoal e profissional, a fim de contribuir com a qualidade da escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE DOS SANTOS 
Orientador: SÔNIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EDUCATIVO FRENTE AO ABANDONO E 
REGRESSO NA EJA 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Evasão, Acompanhamento pedagógico, EJA, 
Resumo: O presente artigo teve como tema o acompanhamento do processo educativo no 
combate à evasão escolar na EJA, como base na efetivação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica no CEEBJA Ulysses Guimarães, a partir do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). 
Desenvolvido na área da Pedagogia destinada a docentes e equipe pedagógica do referido 
CEEBJA, no município de Colombo. O objetivo principal foi contribuir com investigação das 
questões referentes aos motivos que mais interferem na (des) continuidade dos estudos dos 
educandos EJA, e os motivos que os fazem retornar à escola. Como também questionar junto à 
comunidade escolar as condições favoráveis para que os educandos possam atingir suas 
necessidades e interesses educacionais, minimizando assim a evasão escolar. Nesse sentido, tal 
intervenção foi realizada em etapas, que possibilitaram a compreensão de como a Educação de 
Jovens e Adultos estava sendo vivenciada neste colégio. Para o trabalho, utilizou-se de revisão 
bibliográfica, coleta de dados por meio de questionários aos educandos e grupo de estudos 
formado por professores e equipe pedagógica no GTR. A pesquisa revelou alguns motivos que 
levam os educandos a se evadirem, apontando a necessidade de reflexão sobre questões 
pedagógicas e prática diária, repensando e levando em conta a individualidade de cada ser e o 
valor desta modalidade para a sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE DOS SANTOS 
Orientador: SÔNIA MARIA CHAVES HARACEMIV - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO EDUCATIVO FRENTE AO ABANDONO E 
REGRESSO NA EJA 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Evasão e Regresso na EJA, Organização coletiva e Individual, 
Acompanhamento Pedagógico, 
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Resumo: Esse trabalho de pesquisa visa investigar a relação entre acompanhamento pedagógico 
frente ao abandono e permanência de modo a possibilitar a conclusão do Ensino Básico dos 
educandos do CEEBJA Ulysses Guimarães, tendo como plano de intervenção realizar um 
acompanhamento pedagógico que possa atender essa demanda. O desenho dessa investigação 
considera que através do debate e reflexão junto ao coletivo escolar, seja possível traçar medidas 
pedagógicas as quais possam atender os interesses e necessidades dos educandos. Nortearão o 
estudo as questões referentes aos motivos que mais interferem na (des) continuidade dos 
estudos, e os motivos que os fazem retornar a escola, como também questionar junto à 
comunidade escolar as condições favoráveis para os educandos atingirem suas necessidades e 
interesses educacionais. Para tanto, será traçado o perfil dos educandos que abandonaram e 
retornaram no período de 2013 a 2016 ao CEEBJA Ulysses Guimarães na organização individual 
e coletivo, buscando identificar os motivos do abandono temporário e do retorno ao CEEBJA 
Ulisses Guimarães. Buscar-se-á conhecimentos e referenciais teóricos que articulem a teoria e a 
prática na EJA, embasem e aprofundem a natureza do problema, para dar suporte e interpretar 
situações alcançando alguma mudança ou transformação na rotina da escola tanto na 
organização coletiva como individual. Considerando que este estudo tem na autora do projeto o 
envolvimento ativo no equacionamento do problema, o qual seja a evasão escolar, caracteriza - 
se como pesquisa-ação, sendo que esta possibilita a elaboração de ações, reflexão crítica e o 
poder de alterar a realidade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE GONCALVES PASSOS MAYER 
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS 10.639/03 E 11.645/08 A 
PARTIR DA ABORDAGEM ÉTNICO-RACIAL NO CURRICULO ESCOLAR 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: Legislação, equipe multidisciplinar, relações étnico-raciais, 
Resumo: Uma vez que as Equipes Multidisciplinares são instâncias do trabalho escolar, tendo 
como foco principal o fortalecimento da implementação das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, o 
interesse deste trabalho é realizar uma análise das ações que a Equipe Multidisciplinar do Colégio 
Estadual Castro Alves - EFM vêm desenvolvendo, na perspectiva da implementação das referidas 
Leis no Currículo Escolar. Tendo como principais objetivos, identificar no Colégio Estadual Castro 
Alves, como os integrantes da Equipe Multidisciplinar, estão colaborando para a implementação 
dessa legislação. Entender como desenvolvem seus estudos e trabalhos, envolvendo-se com o 
processo ensino/aprendizagem. Analisar como se comprometem com o fortalecimento, dessa 
política pública de forma afirmativa. Perceber se o trabalho realizado pela Equipe Multidisciplinar 
vem contribuindo para que alunos negros e indígenas sintam-se mais valorizados dentro do 
espaço escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE GONÇALVES PASSOS MAYER 
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Equipe Multidisciplinar como articuladora da implementação das Leis 10.639/03 E 
11.645/08 no Currículo Escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: Implementação, Leis, Currículo 
Resumo: Uma vez que as Equipes Multidisciplinares são instâncias do trabalho escolar, tendo 
como foco principal o fortalecimento da implementação das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, o 
interesse é realizar uma análise das ações que a Equipe Multidisciplinar do Colégio Estadual 
Castro Alves - EFM vêm desenvolvendo, na perspectiva da implementação das referidas Leis no 
Currículo Escolar. Os principais objetivos são: Identificar se no Colégio Estadual Castro Alves, os 
integrantes da Equipe Multidisciplinar, estão colaborando para a implementação das Leis 
10.639/03 e 11.645/08 no currículo escolar; Entender como os integrantes da Equipe vêm 
desenvolvendo seus estudos e trabalhos; Perceber se o trabalho realizado pela Equipe 
Multidisciplinar vem contribuindo para que os alunos negros e indígenas sintam-se mais 
valorizados dentro do espaço escolar. A presente Unidade Didática contém: vídeos, textos 
específicos, sugestões de atividades, questionário e referenciais. A proposta é trabalhar com os 
professores e com a Equipe Pedagógica, em alguns momentos das Reuniões Pedagógicas e no 
espaço da Hora Atividade, previstas no Calendário Escolar, no Colégio Estadual Castro Alves. A 
Professora PDE coordenará os trabalhos e entregará a todos os participantes um CD ROM com o 
Material Didático. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE HABIB CAMARGO 
Orientador: Regina Célia H. Padilha - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A FORMAÇÃO DE LEITORES ATRAVÉS DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: Uma 
Avaliação sobre Ações Pedagógicas de Incentivo à Leitura 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Contação de histórias, Formação de leitores, Organização do trabalho 
pedagógico, 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo discutir as possibilidades de incentivo à leitura na 
educação básica e relatar o trabalho desenvolvido no Colégio Estadual Professora Leni Marlene 
Jacob, em Guarapuava, Paraná, abrangendo alunos do 6º ano do ensino fundamental. Na 
pesquisa-ação realizada buscamos compreender como o pedagogo e os professores podem 
desempenhar um papel mais efetivo no processo de formação de leitores e evidenciamos que, se 
esses profissionais investirem numa prática integrada, haverá maior sucesso na ação pedagógica. 
Dentre as técnicas disponíveis abordamos a contação de histórias por envolver práticas 
vivenciadas de forma dinâmica por professores e alunos e destacamos que o compromisso com a 
formação de leitores não é exclusivo de professores de língua portuguesa, mas de todos os 
profissionais da educação. Buscamos subsídios teóricos para discutir a temática em Freire (2000; 
2005), Silva (1991; 1998; 2005), Meirelles (1979), Lajolo (1982; 2005), dentre outros. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE HABIB CAMARGO 
Orientador: Regina Célia H. Padilha - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: A formação de leitores através da contação de histórias: algumas propostas para a ação 
pedagógica na Sala de Apoio à Aprendizagem 
Tema: Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico e Papel do Pedagogo na Escola 
Palavras-chave: Contação de Histórias, Sala de Apoio à Aprendizagem, Formação de Leitores 
Resumo: A presente produção tem por objetivo realizar um estudo sobre os caminhos que podem 
ser utilizados para melhorar a prática pedagógica no campo da formação de leitores, buscando 
novas estratégias para otimizar tal formação. Partindo da ideia de que a leitura é indispensável 
para a formação do ser humano ao promover seu desenvolvimento como sujeito crítico, autônomo 
e participativo na sociedade da qual faz parte, e reconhecendo a importância da leitura enquanto 
prática social, pretende-se pensar em ações que possibilitem aos professores desenvolver 
atividades diversificadas de incentivo à leitura. A aplicação deste projeto será direcionada 
inicialmente aos professores de Língua Portuguesa da Sala de Apoio à Aprendizagem, que serão 
orientados quanto à organização do trabalho pedagógico, utilizando a contação de histórias como 
recurso para desempenharem o papel de mediadores no processo de formação de leitores. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE RUSSI 
Orientador: CECÍLIA MARIA GHEDINI - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Família e a Escola na Construção de um Projeto Educativo 
Tema: Articulação entre os Segmentos de Gestão da Escolar 
Palavras-chave: Escola, Família, Projeto Coletivo, 
Resumo: O presente artigo resgata pontos da história da educação escolar e modos de vida 
familiar, fazendo um paralelo entre estas duas instituições e suas relações em diferentes períodos 
históricos até a contemporaneidade, além de identificar aspectos sociais que influenciaram nas 
questões atitudinais e deixaram resquícios até a atualidade. Demonstra a necessidade de se 
intensificar o diálogo através do conhecimento, para assim, compreender determinadas atitudes 
das famílias dos estudantes e orientá-las para lidarem melhor com suas dificuldades, pois, em 
alguns casos, encontram-se sem saber como interferir positivamente na vida de seus filhos, o que 
causa abandono intelectual, emocional e social. Também procura apresentar a importância de 
proporcionar momentos de reflexão aos professores e agentes educacionais, para que 
compreendam os processos de transformações históricas, sociais e culturais das famílias, as 
relações de poder existentes no núcleo familiar e expectativas para com a escola, objetivando 
aproximá-los de um projeto educativo coletivo e humanizador. Culmina em uma análise do Estado 
e das políticas públicas, reconhecendo que nem sempre estão voltadas aos interesses populares. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SIMONE RUSSI 
Orientador: CECÍLIA MARIA GHEDINI - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Família e Escola na Construção de um Projeto Educativo 
Tema: Articulação Entre os Segmentos da Gestão Escolar 
Palavras-chave: Escola, Família, Projeto coletivo, 
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Resumo: A presente implementação do Projeto de Pesquisa, visa por meio de grupos de 
estudos, entrevistas, coleta de dados, palestras e discussões, resgatar pontos da história da 
instituição familiar, procurando fazer um paralelo com a instituição escolar e suas relações em 
diferentes períodos históricos até a contemporaneidade, identificando aspectos sociais que 
influenciam em questões atitudinais desta instituição e do Estado, através políticas educacionais 
que nem sempre estão voltadas aos interesses populares. Procurar-se-á, intensificar o diálogo 
entre família e escola través do conhecimento, buscando ouvir, para poder auxiliar os familiares a 
lidarem melhor com suas dificuldades, pois, em alguns casos, encontram-se sem saber como 
interferir positivamente na vida de seus filhos, trazendo o abandono intelectual, emocional e 
social. Aos educadores, proporcionar momentos de reflexão, com intenção de que compreendam 
os processos de transformações das famílias, suas relações de poder e expectativas para com a 
escola, tendo a finalidade de aproximar-se cada vez mais de um projeto educativo coletivo e 
humanizador. Também explicitar alguns condicionantes das políticas educacionais, para que se 
percebam seus reais objetos e a serviço de quem estão. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SINILDA KRAMPE DE ALMEIDA 
Orientador: SUELY APARECIDA MARTINS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jovens Estudantes do Ensino Médio: motivações e desmotivações em relação a escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Jovens, Ensino Médio, Educadores, Formação Continuada, Escola 
Resumo: O presente artigo relata o resultado da pesquisa/ação, desenvolvida no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), sobre os Jovens Estudantes do Ensino Médio: suas 
motivações/desmotivações em relação a escola. Teve como objetivo contribuir no contexto 
escolar, visando compreender as causas e ou/dificuldades encontradas pelos jovens nessa etapa 
de sua trajetória escolar a luz de subsídios teóricos e metodológicos, para apontamentos de 
elementos condizentes com a realidade da sociedade, da escola e dos jovens. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SINILDA KRAMPE DE ALMEIDA 
Orientador: SUELY APARECIDA MARTINS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jovens Estudantes do Ensino Médio: motivações e desmotivações em relação a escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Jovens, Ensino Médio, Educadores, Formação Continuada, Escola 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica tem como objetivo contribuir no contexto escolar, 
visando compreender o que leva os jovens estudantes do ensino médio nessa etapa de sua 
trajetória escolar, a motivação e/ou desmotivação e qual é a possibilidade de construção e ação 
coletiva dos educadores diante deste desafio para poder intervir, contribuir no cotidiano escolar. A 
metodologia utilizada se desenvolverá em três momentos: o primeiro refletir sobre a realidade 
escolar, quem são nossos alunos; o segundo momento almeja-se compreender quem são os 
jovens da sociedade atualmente; e o terceiro momento discorrer sobre a necessidade de ações 
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coletivas para enfrentamento das dificuldades apresentados no colégio como: motivação e ou 
desmotivação dos jovens estudantes do ensino médio. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SOLANGE BECHER 
Orientador: AMÉRICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Organização, Práticas Pedagógicas e a Concepção de Avaliação do Conselho de Classe: 
Um Estudo 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Avaliação, Práticas Pedagógicas 
Resumo: O Presente projeto objetiva-se analisar e compreender a prática dos Conselhos de 
Classe, sua organização e a concepção de avaliação, propondo alternativas de mudanças, 
tornando-o um espaço de reflexão sobre a ação pedagógica no processo de ensino e 
aprendizagem, como instância da avaliação praticada pela escola. As informações serão 
coletadas através de entrevistas, questionários, observações das reuniões do Conselho de 
classe, grupos de estudo com professores e pedagogos para discussão de temas relevantes: 
avaliação, recuperação paralela, propondo novas alternativas para a consecução dos Conselhos 
de Classe. A partir dos dados coletados, espera-se que o Conselho de Classe possa de fato vir 
assumir o seu verdadeiro significado, levando toda a comunidade escolar refletir sobre o momento 
do Conselho de Classe, possibilitando desta maneira novos questionamentos para que repensem 
e surgiram mudanças na própria prática. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SOLANGE BECHER 
Orientador: AMÉRICO AGOSTINHO RODRIGUES WALGER - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Organização, Práticas Pedagógicas e a Concepção de Avaliação do Conselho de Classe: 
Um Estudo 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Avaliação, Práticas Pedagógicas 
Resumo: Este caderno Pedagógico tem como objetivo analisar e compreender a prática dos 
Conselhos de Classe, sua organização e a concepção de avaliação, propondo alternativas de 
mudanças, tornando-o um espaço de reflexão sobre a ação pedagógica no processo de ensino e 
aprendizagem, como instância da avaliação praticada pela escola; recuperar o Conselho de 
Classe, enquanto órgão colegiado, que tem a função de refletir e avaliar o desempenho 
pedagógico de alunos e professores, de forma participativa e democrática, analisar e 
compreender criticamente as práticas pedagógicas, levando todos os envolvidos a refletirem e 
repensarem sobre a sobre essa prática, cuja proposta é de ser um espaço de reflexão coletiva 
sobre o progresso global dos alunos, bem como de reorientação das ações pedagógicas do 
conselho de classe. Para isso e necessário que se busque a compreensão do papel do professor 
no processo ensino aprendizagem. As informações serão coletadas através de entrevistas, 
questionários, observações das reuniões do Conselho de classe, grupos de estudo com 
professores e pedagogos para discussão de temas relevantes: avaliação, recuperação paralela, 
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propondo novas alternativas para a consecução dos Conselhos de Classe. A partir dos dados 
coletados, espera-se que o Conselho de Classe possa de fato vir assumir o seu verdadeiro 
significado, levando toda a comunidade escolar refletir sobre o momento do Conselho de Classe, 
possibilitando desta maneira novos questionamentos para que repensem e surgiram mudanças 
na própria prática. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SOLANGE RODRIGUES 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EVASÃO NA EJA: Reflexões sobre sua implicação na emancipação dos indivíduos 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Evasão, Evasão na EJA, Escola Pública, 
Resumo: O presente artigo descreve e analisa as experiências vivenciadas no período de 
realização do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE (2016/2017), realizado junto à 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, promovido pela Secretaria de Estado de 
Educação - SEED/PR. Entre as experiências vivenciadas estão à fundamentação teórica 
adquirida no espaço universitário que subsidiou a elaboração de um projeto e sua efetiva 
aplicação na forma de intervenção pedagógica, desenvolvida no Centro Estadual de Educação 
Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA, na Cidade de Assis Chateaubriand. Durante a execução 
do projeto, buscou-se refletir, em conjunto com o corpo docente da escola, sobre as possíveis 
causas da evasão escolar nessa modalidade de ensino. Isto se deu por meio de atividades em um 
grupo de estudos que estabeleceu encontros semanais com temas selecionados que versavam 
sobre a educação, em seu aspecto amplo, e também a educação direcionada para a EJA. Nesse 
empreendimento se utilizou, como principais interlocutores teóricos, as contribuições de Paulo 
Freire, Álvaro Vieira Pinto, Vanilda Paiva e Moacir de Gois, entre outros. Destaca-se a positiva 
contribuição advinda da interação com o Grupo de Trabalho em Rede - GTR, na interação e 
socialização de experiências de professores de várias regiões do Estado do Paraná que também 
atuam na EJA. Esse somatório contribuiu com possibilidades de produções concretas, 
embasamento e aprofundamento teórico, numa busca conjunta entre os profissionais da 
educação com apontamentos para as possíveis causas e soluções quanto à problemática da 
evasão escolar nessa modalidade de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SOLANGE RODRIGUES 
Orientador: MARCO ANTÔNIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A EVASÃO NA EJA: Reflexões sobre sua implicação na emancipação dos indivíduos 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Educação Básica, Evasão Escolar, Direito a 
Educação, 
Resumo: Este projeto objetiva investigar e refletir sobre as causas da evasão escolar de jovens e 
adultos, matriculados no Ensino Fundamental - Fase II e Ensino Médio, no CEEBJA de Assis 
Chateaubriand. A EJA como modalidade de ensino, articula os procedimentos 
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teórico/metodológicos de ensino, de forma diferenciada e diversificada, objetivando atender as 
especificidades educativas de considerável parcela da população que, em dado momento de sua 
escolarização, deixou de frequentar os espaços escolar, e que buscam resgatar nessa 
modalidade de ensino, não somente os conhecimentos sistematizados, mas, as condições 
necessárias para tornarem-se cidadãos emancipados intelectualmente e socialmente. A 
metodologia de pesquisa consistirá em revisão bibliográfica e coleta de dados sobre o perfil dos 
educandos e professores que trabalham nessa instituição de ensino. Esse Projeto de Intervenção 
é, em toda sua essência, pensado na busca de respostas às angústias geradas sobre a 
problemática que a evasão escolar pode produzir, bem como discutir e teorizar sobre o impacto 
que a evasão gera em todos os profissionais que nela trabalham. As ações pedagógicas que 
deverão contemplar também os alunos que frequentam regulamente o CEEBJA, para que estes 
sintam-se estimulados e acolhidos dentro de suas especificidades e necessidades educativas 
objetivando a não desistência dos mesmos nesta importante etapa de formação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SÔNIA APARECIDA KUBERSKY 
Orientador: Valdo José Cavallet - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Práticas pedagógicas em excelência: um desafio para o educador 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Educação, Inovação, Prática pedagógica, 
Resumo: O presente artigo visa propor ao educador refletir sobre sua prática pedagógica em 
âmbito escolar. Parte-se do princípio de que o desafio do professor consiste em entender a 
importância de seu papel como educador e levantar fatores que interferem em sua prática 
pedagógica, tornando imprescindível que sua práxis seja dinâmica e condizente com o contexto 
social do estudante, principalmente no Ensino Médio noturno. Nesse sentido, o artigo objetiva 
refletir sobre a juventude da atualidade e suas expectativas e apresentar uma concepção de 
educação a partir de uma perspectiva crítica e emancipadora. Percebeu-se neste estudo que o 
educador necessita desconstruir seus conceitos impregnados por uma educação arcaica e 
tradicional para possibilitar o nascer de novos conceitos, os quais proporcionem um novo olhar 
sobre a educação. No entanto, isso requer do educador uma reflexão-ação-reflexão de forma 
dialética de sua prática pedagógica. Este estudo também revelou trilhar caminhos possíveis 
através do diálogo com os professores em seu planejamento e reconstruir com eles novas 
alternativas de pensar as práticas pedagógicas de sala de aula mediante o conhecimento do perfil 
de seu estudante através do memorial, de forma a ressignificar o conteúdo curricular proposto, 
tornando-o mais atraente e eficaz para o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 
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Professor PDE: SÔNIA APARECIDA KUBERSKY 
Orientador: Valdo José Cavallet - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Práticas pedagógicas em excelência: um desafio para o educador 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Educação - inovação - Prática pedagógica 
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Resumo: A presente produção didático-pedagógica visa propor ao educador refletir sobre sua 
prática pedagógica em âmbito escolar. Partindo do princípio de que o desafio do professor é de 
entender a importância de seu papel como educador e levantar fatores que interferem em sua 
prática pedagógica, tornando imprescindível que sua práxis seja dinâmica e conectada com o 
contexto social do estudante, principalmente quando este é do ensino médio noturno. A aplicação 
desta produção será realiza com os educadores do primeiro ano do ensino médio noturno, em 
abordagens no planejamento e nas intervenções pedagógicas possibilitando direcionar a práxis 
do educador com perspectiva de resignificar o conteúdo curricular proposto forma mais atraente e 
eficaz para o sucesso no processo de ensino aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SÔNIA APARECIDA ZORZELA 
Orientador: Fábio Lopes Alves - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DESINTERESSE PELA APRENDIZAGEM EM FOCO: uma proposta de intervenção 
pedagógica 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Desinteresse, Aprendizagem, Proposta, Intervenção, 
Resumo: Aprofundar os conhecimentos relativos às causas do desinteresse pela aprendizagem, 
cooperaram como subsídios para reformular conceitos, atitudes e práticas de ensino para uma 
melhor intervenção pedagógica e contribuíram, ainda que de forma insatisfatória, para com a 
aprendizagem. A metodologia utilizada no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola foi de 
observação e análise do comportamento dos alunos do 8º Ano C e realização da pesquisa de 
campo com os envolvidos através da dinâmica de grupo denominada Grupo Focal. Tal dinâmica 
atingiu objetivos distintos e interligados entre si de acordo com os participantes de cada grupo: 
Alunos, Pais e/ou Responsáveis e Professores. Concomitante a essas atividades, aconteceu o 
Grupo de Estudos presencial com Professores da Rede Estadual de Ensino, envolvendo trinta e 
oito participantes e o Grupo de Trabalho em Rede (GTR), no qual foram envolvidos vinte 
Professores da Rede Estadual do Paraná. Após verificação, foram proporcionados momentos de 
conversação entre os envolvidos, palestras e grupo de estudos. Com os Alunos, foram 
desenvolvidas atividades motivacionais através de atividades culturais e artísticas com o propósito 
de resgatar seu encantamento pela aprendizagem. Após o desenvolvimento do referido projeto, 
há maior possibilidade de se argumentar junto aos Pais e/ou Responsáveis e Professores como 
pode auxiliar e/ou colaborar para com um maior interesse na aprendizagem e, 
consequentemente, um melhor rendimento escolar de nossos alunos. Concluiu-se que é 
imprescindível identificar os reais motivos do desinteresse pela aprendizagem que causam o 
desencantamento pelos estudos para propor ações de intervenção pedagógicas objetivando 
reverter esse fenômeno, diminuindo assim, as consequências negativas causadas por tal 
desinteresse. 
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Título: Desinteresse Pela Aprendizagem: Uma Proposta de Intervenção Pedagógica 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Desinteresse, aprendizagem, motivos, proposta de intervenção, qualidade de 
ensino, 
Resumo: O aprofundamento dos conhecimentos relativos às causas do desinteresse pela 
aprendizagem poderão cooperar com subsídios para reformular conceitos, atitudes e práticas de 
ensino para uma melhor intervenção pedagógica e contribuir com a aprendizagem. Portanto, é 
imprescindível identificar os reais motivos do desinteresse na aprendizagem que causam o 
desencantamento pelos estudos e, dessa forma, propor ações de intervenção pedagógicas para 
reverter esse fenômeno. A metodologia utilizada será de observação e analise do comportamento 
dos alunos do 8º Ano, realização da pesquisa de campo através uma atividade de dinâmica de 
grupo denominada Grupo Focal. Com os Alunos terá o objetivo de levantar dados acerca das 
suas aspirações e visão de mundo; com os Pais e/ou Responsáveis à dinâmica terá como intuito 
levantar alguns conhecimentos sobre o que estes sabem a respeito de seu filho (a), buscando 
informações de suas percepções nas mudanças de cunho escolar antes e depois de entrarem na 
fase da adolescência e juventude; e com os Professores além do Grupo Focal, será desenvolvida 
uma dinâmica de conversação e coleta de informações em suas horas atividades, Conselho de 
Classe e momentos pedagógicos diversos. Após verificação, proporcionar momentos de 
conversação entre os envolvidos, palestras e grupo de estudos. Desenvolver com os Alunos 
atividades motivacionais através de músicas, danças, apresentação de vídeos, atividades lúdicas, 
dinâmica de grupos com o propósito de resgatar seu encantamento pela aprendizagem. Após o 
desenvolvimento do referido projeto, argumentar junto aos Pais e/ou Responsáveis e Professores 
como podem auxiliar e/ou colaborar para com um maior interesse na aprendizagem e 
consequentemente um melhor rendimento escolar de nossos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SÔNIA MARIA VIEIRA FORSELINI 
Orientador: Dorcely Isabel Bellanda Garcia - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA E DA DIVERSIDADE 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Formação Continuada, Ensino, 
Resumo: O presente artigo evidencia os desafios e possibilidades da docência como prática da 
Educação Inclusiva (EI) no ensino regular. Destaca as atuais possibilidades da EI envolvendo os 
processos de ensino e aprendizagem, nos anos finais do ensino fundamental, particularmente nas 
salas em que se encontram educandos com deficiência em situação de inclusão, amparadas 
pelas Políticas Públicas Inclusivas Nacionais e do estado do Paraná. Nossa pesquisa tem como 
foco a EI e a formação continuada dos professores, com o objetivo de aprofundar as discussões 
teóricas e práticas proporcionando-lhes conhecimentos científicos, com vistas à melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de um estudo bibliográfico e documental que deu 
origem a um projeto de intervenção na escola, apresentando uma trajetória histórica sobre a EI no 
contexto mundial e nacional. A intervenção pedagógica foi desenvolvida no primeiro semestre do 
ano letivo de 2017, no Colégio Estadual Fernando de Azevedo - EFM, de Santa Isabel do Ivaí, 
Paraná, ensino regular. Participaram a pedagoga e mais 12 professoras do respectivo Colégio. 
Portanto, refletimos sobre os desafios e possibilidades da docência no ensino regular, como 
prática da EI. Concluímos que a EI é um desafio, pois, embora tenha conquistado avanços e 
espaços no contexto escolar nos últimos anos, em todos os níveis de ensino, foi dada apenas a 
largada. A dificuldade para sua efetivação ainda constitui-se a grande luta por parte dos 
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educadores que acreditam no potencial para a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com 
ou sem deficiência. 
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Professor PDE: SÔNIA MARIA VIEIRA FORSELINI 
Orientador: Dorcely Isabel Bellanda Garcia - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A organização do trabalho pedagógico na perspectiva da educação inclusiva e da 
diversidade 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico. 
Palavras-chave: Políticas públicas, Educação inclusiva, Necessidades educacionais especiais, 
Resumo: A presente Produção Didática Pedagógica foi elaborada para subsidiar a 
implementação do Projeto de Intervenção com o objetivo de discutir sobre os desafios e 
possibilidades da docência como prática inclusiva na atualidade, nas salas do ensino regular. 
Investigar entraves e possibilidades, envolvendo os processos de ensino e aprendizagem, nos 
anos finais do ensino fundamental particularmente nas salas em que se encontram alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais associadas ou não a deficiências. Amparadas pelas 
Políticas Públicas Inclusivas Nacionais e do estado do Paraná 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SÔNIA MARTINS GONCALVES 
Orientador: Isáias Batista de Oliveira Junior - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ERRO E SEU PAPEL NA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: BREVES REFLEXÕES 
Tema: ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Avaliação, Erro 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as concepções e posturas dos 
professores em formação frente aos erros cometidos por eles mesmos, pelos seus alunos e suas 
implicações na aprendizagem, bem como contribuir para sua melhor formação profissional. Para 
atender ao objetivo proposto recorremos a uma revisão bibliográfica, cuja qual, toma como 
referencial teórico os estudos de autores renomados sobre a Avaliação e implementada por meio 
de grupo de estudos junto aos alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio Nilo Cairo. 
Com base nas observações realizadas no Curso de Formação de Docentes e Pré-Conselhos de 
Classe realizados por nós, verificamos a necessidade de investigar, apontar e debater sobre o 
tema. Acreditamos que os erros podem evidenciar alguns dos fatores responsáveis pelo 
comprometimento da aprendizagem escolar, devido ao trabalho inadequado ou a falta de um 
trabalho com o erro por parte dos professores. Para subsidiar nossas discussões coletamos 
dados em aulas dialogadas e uma palestra com enfoque nas questões de ensino e aprendizagem. 
As discussões sobre a avaliação e os erros foram pautadas na leitura de textos, análise de 
imagens e vídeos, e na realização de atividades reflexivas. Para complementar nossa base de 
dados propomos a exploração sobre os temas com estudos à distância. Observamos bastante 
interesse por parte dos alunos, evidenciado no processo de estudo e nas discussões sobre a 
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temática e também que refletir sobre os erros é fundamental para a atuação do professor frente à 
avaliação nos cursos de formação de docentes. 
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Orientador: Isáias Batista de Oliveira Junior - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Unidade Didático-Pedagógica: Trabalhando com o Erro no Curso de Formação de 
Docentes 
Tema: ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Avaliação, Erro 
Resumo: Esta unidade didática foi construída com o objetivo de contribuir para a formação dos 
futuros professores na sua prática pedagógica, em destaque o papel do erro na Avaliação. Tem 
como propósito compreender as visões de erro e aprendizagem segundo autores renomados, 
bem como desvelar as concepções e posturas dos professores em formação frente aos erros 
cometidos pelos alunos e suas implicações na aprendizagem. Para o desenvolvimento desta 
Unidade Didática serão trabalhadas algumas estratégias de ação, dentre as quais a aplicação de 
um questionário diagnóstico aos alunos para investigar a concepção que os mesmos têm sobre o 
tema, análise e discussão de textos, vídeos, imagens e documentários. O trabalho acontecerá no 
Colégio Estadual Nilo Cairo, Ensino Fundamental, Médio e Normal, no Município de Apucarana, 
no Estado do Paraná, no primeiro semestre de 2017, com um grupo de alunos do Curso de 
formação de Docentes, interessados em aprimorar a sua formação. Serão seis encontros 
presenciais de quatro horas, sendo complementados com oito horas de estudos à distância. 
Considera-se este estudo como Pesquisa/ação de caráter qualitativo de forma a contribuir para 
uma melhor formação profissional. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Indisciplina Escolar - possibilidades de enfrentamento dessa problemática pelos 
profissionais da escola 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Indisciplina, Escola, Prevenção, 
Resumo: Este artigo resulta da implementação do projeto de intervenção pedagógica, elaborado 
durante a realização do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), por meio das 
discussões obtidas no grupo de estudo com professores e no Grupo de Trabalho em Rede (GTR) 
com pedagogos da Educação Básica do Estado do Paraná. Tem como objetivo refletir as causas 
da indisciplina na escola, recorrentes nos contextos social, familiar e escolar e a forma como os 
professores podem agir para minimizá-las, uma vez que a indisciplina constitui-se num desafio 
para os docentes e representa um dos principais obstáculos à ação pedagógica. Apresenta o 
resultado do trabalho que se iniciou com um questionário direcionado aos professores 
participantes do grupo de estudos, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Monteiro Lobato, de Umuarama-PR, visando conhecer o 
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entendimento da temática indisciplina, bem como obter sugestões de estratégias em sua 
prevenção na escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SUELI DE FÁTIMA GARDIM 
Orientador: Cibele Introvini - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Indisciplina Escolar - possibilidades de enfrentamento dessa problemática pelos 
profissionais da escola 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Escola, Indisciplina, Prevenção, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo refletir sobre a sociedade atual, 
a relação desta com a indisciplina na escola e quais possíveis ações cabe ao professor a fim de 
contribuir para redução da mesma. A elaboração desse trabalho teve como referência a 
Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural e conta com um questionário com 
perguntas objetivas e subjetivas direcionado aos professores participantes da implementação 
desta produção e alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, do 
Colégio Estadual Monteiro Lobato, de Umuarama-PR, visando conhecer o entendimento da 
temática indisciplina pelos alunos que estão iniciando e terminando sua vida escolar nesse 
colégio e pelos professores. Sob essa ótica, será ofertado grupo de estudos com professores e 
pedagogos do referido colégio e demais colégios interessados, para analisar a sociedade 
contemporânea e sua relação com atos de conflito no ambiente escolar, conhecer a 
responsabilidade inerente a cada esfera social na resolução/minimização da indisciplina escolar, 
bem como traçar estratégias de prevenção da mesma para serem desenvolvidas na escola. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SUELI LOPES DOS SANTOS 
Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ressignificando a avaliação à luz da cinematografia brasileira 
Tema: Ensino, aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: ressignificação, avaliação, cinematografia brasileira, semiótica 
Resumo: O presente artigo é resultado do Projeto de Intervenção o qual faz parte do Programa 
de Desenvolvimento Educacional- PDE desenvolvido no Colégio Estadual São Pedro- Ensino 
Fundamental e Médio, no Município de Telêmaco Borba, que teve como público alvo professores 
de diferentes disciplinas do Ensino Fundamental e Ensino Médio, tanto do período matutino, como 
do período vespertino. Para a Implementação optou-se em produzir uma unidade didática voltada 
à formação docente com a ideia central de refletir juntamente com a equipe gestora e professores 
dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio a ressignificação da avaliação através do 
cinema brasileiro, numa perspectiva semiótica. Teve-se como princípio norteador a análise da Lei 
federal Nº 13.006 que torna a exibição de filmes de produção nacional obrigatória no currículo 
oficial. Nesta análise estão reveladas as configurações da cinematografia brasileira como 
possibilidades semióticas e interdisciplinares de implementar o processo de avaliação do 
processo de avaliação da Educação Básica. O aporte teórico instaurado para fundamentar esta 
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análise se faz à luz de Luckesi (2005), Morin (2002), Bauman (2001), entre outros autores. Os 
critérios utilizados na escolha dos filmes estão relacionados às Diretrizes Curriculares Nacionais e 
a Proposta Pedagógica Curricular das disciplinas atendidas no projeto de intervenção. A 
interpretação semiótica da cinematografia brasileira constitui uma abertura interdisciplinar para o 
currículo da Educação Básica como um todo, pois insere elementos sígnicos nas interlocuções e 
interfaces da comunicação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SUELI LOPES DOS SANTOS 
Orientador: Regina Aparecida Messias Guilherme - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ressignificando a avaliação à luz da cinematografia brasileira 
Tema: Ensino, aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: ressignificaçao, avaliação, cinematografia brasileira, simeótica 
Resumo: O trabalho consiste numa Unidade didática voltada à formação docente quanto às 
concepções, formas e estratégias na área de Avaliação Escolar. A ideia central é refletir 
juntamente com a equipe gestora e professores dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio, 
a ressignificação da Avaliação através da cinematografia Brasileira, numa perspectiva semiótica. 
Este trabalho tem como ponto de partida a Lei Federal nº 13.006 que torna a exibição de filmes de 
produção nacional obrigatória nas escolas de ensino básico, por, no mínimo, duas horas mensais. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SUELY APARECIDA SETTE 
Orientador: LUCILENE LUSIA ADORNO DE OLIVEIRA - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E ARTE: UMA REALIDADE POSSÍVEL A TODOS 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, Formação humana, Arte, 
Desenvolvimento intelectual, 
Resumo: O presente artigo apresenta algumas considerações teórico-práticas sobre o processo 
de educação dos homens na atualidade e discute a possibilidade de inserção de práticas 
pedagógicas que tenham por base o trabalho com as obras de arte em sala de aula pensado no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Para tanto, a pesquisa bibliográfica delineia 
um trajeto que primeiramente pontua a fundamentação nas teorias do Materialismo Histórico-
Dialético, da Psicologia Histórico Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica. Sob alguns 
apontamentos de Karl Heinrich Marx, Lev Semyonovich Vigotski e Dermeval Saviani acerca das 
vias de humanização dos homens enfatiza a ciência, a ética e a arte como base para uma 
formação humana dos homens, especialmente, nos dias de hoje em que as relações sociais são 
dominadas pelo modo capitalista de produção. Na sequência, apresenta estudos sobre a temática 
da arte como fonte de desenvolvimento intelectual e, posteriormente expõe um trabalho realizado 
com alunos do CENSE, Maringá, mostrando a busca do método de análise no trato da leitura com 
os alunos de forma a perpassar por vários níveis de interpretação. Por fim, inscreve os resultados 
obtidos com tal trabalho, organizado para ter obras de arte como mediadoras do processo de 
ensino e aprendizagem de alunos da Educação Básica. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SUELY APARECIDA SETTE 
Orientador: LUCILENE LUSIA ADORNO DE OLIVEIRA - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESTRATÉGIAS PARA A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
Tema: a Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Alfabetização, letramento, leitura, escrita, 
Resumo: A presente proposta de Produção didático-pedagógica denominada, Estratégias para a 
alfabetização e letramento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, 
emerge da necessidade de se repensar a educação escolar como um todo e a alfabetização e o 
letramento em especial. Nesta perspectiva, trata de empreender esforços na formação humana 
dos homens e, portanto, da implementação de atividades com um grupo de alunos da APED 
Cense do CEEBJA Professor Manoel R. da Silva - Ens. Fundamental e Médio com o intuito de 
trabalhar com os discentes um processo de leituras e análises que os promovam 
intelectualmente. Tal proposta encontra-se fundamentada nas teorias da Psicologia Histórico 
Cultural e da Pedagogia Histórico Crítica e em autores da área da educação e da arte em cujos 
pressupostos embasamos nossos estudos para organizar atividades que visam à apropriação do 
conhecimento pelos alunos. Dessa forma, a metodologia adotada pauta-se na exigência dos 
níveis de leitura e escrita em diversos e diferentes textos de maneira a conduzir os alunos num 
processo de aprendizagem e desenvolvimento intelectual garantindo a efetividade do movimento 
de Alfabetização e Letramento. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SULAMITA GOMES VINHARSKI 
Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Mediação de conflitos em educação: entendendo e intervindo no contexto escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: Conflitos, Alunos, Escola, 
Resumo: O artigo mostra os resultados de estudos realizados por meio do Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE), em parceria com a Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. O processo se iniciou pela elaboração do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, o qual norteou as ações descritas na Produção Didático-Pedagógica e sua 
implementação na escola. A proposta foi desenvolvida em uma turma de sexto ano, de uma 
escola pública do interior do Paraná, tendo como objetivo geral entender os processos de 
conflitologia escolar, buscando a relação entre elementos conceituais, metodológicos e 
pedagógicos para a intervenção no cotidiano escolar. A implementação ocorreu por meio de oito 
oficinas realizadas junto, primeiramente, aos alunos, e em alguns momentos com os pais. Os 
encontros buscaram resgatar temas como diálogo, paz, respeito, cooperação, tolerância, perdão, 
entre outros valores, utilizando atividades expressivas, reflexivas, e recursos audiovisuais. 
Observou-se boa participação dos alunos, sendo evidente em comportamentos proativos e 
colaborativos, bem como nas relações interpessoais demonstradas nos encontros. Sabe-se que a 
melhora nos relacionamentos interpessoais pode apresentar resultados a longo prazo, 
ressaltando o papel da escola em promover práticas e reflexões de modo contínuo que 
possibilitem a compreensão da mediação e resolução de conflitos. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: SULAMITA GOMES VINHARSKI 
Orientador: Nei Alberto Salles Filho - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Mediação de conflitos em educação: entendendo e intervindo no contexto escolar 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: Conflitos, Alunos, Escola, Paz, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo apresentar subsídios pedagógicos para a 
intervenção no contexto escolar, a fim de atender a temática envolvendo os conflitos entre os 
alunos. A implementação acontecerá no Colégio Estadual Professora Helena Ronkoski 
Fioravante, no município de Reserva-PR, por meio de oficinas com alunos do sexto ano, e 
algumas ações direcionadas também aos pais. Espera-se propiciar o debate sobre a boa 
convivência entre os alunos, tendo reflexo na construção da cultura de paz no contexto escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: TÂNIA MARISA MANTOVANI 
Orientador: ANDRÉA CRISTINA MARTELLI - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Sexualidade e adolescência: conversas sobre gênero e diversidade sexual na escola na 
escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: Sexualidade, Escola, Diversidade sexual, Gênero 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar as atividades do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, que foi realizado durante os anos de 2016 e 2017 com 
professores e professoras da Rede estadual de Ensino do Paraná. Trazem a revisão da literatura 
pesquisada e utilizada na elaboração do Projeto de intervenção na escola, do Grupo de Trabalho 
em Rede (GTR) e na produção da Unidade didática desenvolvida no ano de 2017, com os alunos 
e as alunas da 1a série do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo Octávio Tozo, ambos 
intitulados: Sexualidade e adolescência: conversas sobre diversidade sexual e de gênero na 
escola. Posteriormente, apresenta algumas contribuições das professoras pedagogas que 
participaram das discussões no GTR e para finalizar, relata brevemente as atividades 
desenvolvidas com as e os adolescentes da escola de implementação e as percepções dos 
mesmos sobre os conceitos trabalhados, com o objetivo de dialogar e problematizar as questões 
sobre sexualidade e adolescência, diversidade sexual e de gênero com base no conhecimento 
científico. Almeja-se, a partir dessas reflexões, socializar e ressignificar o conhecimento sobre a 
temática e contribuir com a construção de relações baseadas no respeito às diversidades e 
valorização de todos os seres humanos. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: TÂNIA MARISA MANTOVANI 
Orientador: ANDRÉA CRISTINA MARTELLI - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Sexualidade e adolescência: conversas sobre gênero e diversidade sexual na escola na 
escola 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo. 
Palavras-chave: sexualidade, adolescência, diversidade sexual, gênero, escola, 
Resumo: O presente projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo, problematizar as 
concepções que os e as adolescentes da primeira série do Ensino Médio, do Colégio Estadual do 
Campo Octavio Tozo, localizada na comunidade Centralito, no Município de Cascavel, Paraná, 
tem sobre sexualidade. Para tanto, identificar-se-á os referenciais que fundamentam as 
concepções que os e as adolescentes tem sobre sexualidade, diversidade sexual e de gênero. No 
decorrer da implementação do projeto, serão utilizadas metodologias diversificadas, como: jogo 
da verdade ou desafio, caixa surpresa com perguntas sobre a temática, relatos pessoais, 
reportagens, notícias, documentários, recortes de filmes, músicas, poemas, dramatizações, 
infográficos e demais recursos tecnológicos, dentre outros. Durante o desenvolvimento das 
atividades, possibilitar-se-á aos alunos e às alunas o acesso ao conhecimento científico, à 
ampliação de seus conhecimentos sobre a temática e uma possível ressignificação das suas 
concepções. A partir disso, possibilitar a vivência de suas sexualidades de forma consciente com 
base nos princípios de igualdade de direitos e respeito às diferenças. Os referenciais teóricos que 
embasam este trabalho são: Brasil (1990), Castro e Abramovay (2004), Constituição Federal 
(1988), Costa, Lopes, Souza e Patel (2001), LDBN (1996), Louro (1997), MEC (2007), MEC 
(2016), Outeiral (1994), Paraná (2009), Piccetti e Seffner (2014), Santos e Araújo (2009). 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: TERESA SACHIKO HARAGUCHI 
Orientador: Antônia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Conselho de Classe: papel do pedagogo na contribuição para a melhoria do trabalho 
pedagógico no processo ensino-aprendizagem 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Práticas Pedagógicas, Ensino-aprendizagem, Avaliação, 
Resumo: O presente artigo é o resultado de pesquisa do Projeto de Implementação Pedagógica 
na escola sobre o tema Conselho de Classe, papel do pedagogo na contribuição para a melhoria 
do trabalho pedagógico no processo ensino-aprendizagem. Teve como objetivo analisar a prática 
do conselho de classe, para verificar se a forma como este vem sendo realizado tem contribuído 
não somente para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, mas também na organização do 
trabalho pedagógico da escola. A pesquisa foi desenvolvida junto aos professores, que trabalham 
diretamente com os alunos do ensino fundamental e do médio, equipe pedagógica e diretiva do 
Colégio Estadual Rachel de Queiroz - Ivaté/PR. A natureza da pesquisa é qualitativa, num 
enfoque investigativo, fundamentado nos pressupostos teórico-metodológicos, baseado no 
materialismo histórico-dialético, com estudos reflexivos e discussões sobre os referenciais 
teóricos; o que prevê a Legislação da Educação Básica; o Projeto Político Pedagógico do colégio; 
as considerações gerais; o significado e a importância do conselho de classe; e a função do 
professor pedagogo nesta instância. Dessas reflexões, obtiveram-se contribuições sobre o 
conselho de classe, o reconhecimento para melhoria no direcionamento das práticas 
pedagógicas, a importância do diálogo para se conhecer os alunos individualmente e realizar 
contínuo acompanhamento e intervenção das dificuldades apresentadas no processo ensino-
aprendizagem. Enfim, acredita-se que o diálogo é o caminho para o reconhecimento das 
intervenções pedagógicas, para a melhoria no desempenho escolar dos alunos e na qualidade da 
educação.
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: TERESA SACHIKO HARAGUCHI 
Orientador: Antônia Maria Bersanetti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conselho de Classe: papel do pedagogo na contribuição para a melhoria do trabalho 
pedagógico no processo ensino-aprendizagem 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Conselho de Classe, Práticas Pedagógicas, Ensino-aprendizagem, Avaliação, 
Resumo: A produção didático pedagógica no formato de caderno pedagógico tem como título: 
Conselho de Classe: papel do pedagogo na contribuição para a melhoria do trabalho pedagógico 
no processo ensino-aprendizagem. Objetiva desenvolver discussões reflexivos no que tange a 
unidade teórica sobre as considerações gerais, o significado e a importância do Conselho de 
Classe, as Bases Legais e a função do professor pedagogo na escola. Compreensão no que 
prevê a Legislação da Educação Básica, o Projeto Político Pedagógico da Instituição Escolar e 
suas práticas. Realizaremos um grupo de estudos com 8 encontros de 4 horas, destinados aos 
professores, equipe pedagógica e diretiva do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Pedro II 
de Umuarama/PR. e para demais profissionais interessados que compõem a rede estadual de 
ensino. Este trabalho é de natureza qualitativa num enfoque investigativo, com fundamentação 
nos pressupostos teórico-metodológicos baseado no materialismo histórico-dialético, pretendendo 
a partir dos estudos reflexivos e discussões teóricas, contribuir para a superação de práticas 
fragmentadas no interior da escola. Espera-se que o estudo resulte no reconhecimento sobre o 
Conselho de Classe, promover a melhoria na modalidade de ensino em questão. Após estudo, 
terá escritura de um artigo. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VANDA BRESSAN 
Orientador: ANDRÉ PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O PAPEL EXERCIDO PELA AFETIVIDADE NA TRANSIÇÃO DO 5º PARA O 6º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Afetividade e aprendizagem, Transição do 5º para o 6º ano, Ensino 
Fundamental, Desenvolvimento e Cognição, Relação professor-aluno, 
Resumo: O presente artigo é resultado das atividades desenvolvidas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
Este estudo buscou compreender fatores que interferem no processo de transição, do 5º para o 6º 
ano no Ensino Fundamental do Colégio Estadual Júlio Giongo - EFMN, no município de Pranchita. 
Através de revisão documental e bibliográfica, foi possível melhorar a compreensão dos aspectos 
do desenvolvimento humano e estabelecer relações entre afetividade e cognição a partir das 
teorias de Piaget, Vigotski e Wallon. Ao refletir sobre essas teorias com o coletivo de educadores 
participantes da implementação, desenvolvemos ações pedagógicas que buscam superar os 
desafios apresentados nessa fase tão importante da vida escolar e, que para os alunos coincide 
também com a passagem da infância para a adolescência. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VANDA BRESSAN 
Orientador: ANDRÉ PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Que papel pode exercer a afetividade na transição do 5º para o 6º ano do Ensino 
Fundamental? 
Tema: Ensino, Aprendizagem e Avaliação 
Palavras-chave: Afetividade e aprendizagem, Transição do 5º para o 6º ano, Ensino 
Fundamental, Desenvolvimento e Cognição, Relação professor-aluno, 
Resumo: Este estudo visa compreender alguns fatores que interferem no processo de transição, 
do 5º para o 6º ano no Ensino Fundamental do Colégio Estadual Júlio Giongo - EFMN, 
evidenciando o caráter positivo da afetividade nas relações de ensino e aprendizagem. Busca 
ainda através de revisão documental e bibliográfica, compreender aspectos do desenvolvimento 
humano e a relação entre afetividade e cognição a partir das teorias de Piaget, Vigotski e Wallon, 
refletindo possibilidades de ações pedagógicas efetivas, que visam superar os desafios 
apresentados pelos alunos nesta fase tão importante, que coincide também com a passagem da 
infância para a adolescência. 

 

Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VANDIANA BORBA 
Orientador: LÚCIA TEREZINHA ZANATO TURECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COMO UM DOS INSTRUMENTOS MEDIADORES DO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZADO DE ALUNOS CEGOS E DE BAIXA VISÃO INCLUSOS NA 
ESCOLA COMUM: UMA ABORDAGEM À LUZ DA TEORIA VIGOTSKIANA 
Tema: Pedagogia e tecnologias educacionais 
Palavras-chave: Concepção de cegueira, Escolarização de pessoas cegas e com baixa visão, 
Abordagem sócio psicológica, Informática educacional acessível 
Resumo: A temática de estudo que originou este artigo teve como ponto de partida as 
inquietações decorrentes das concepções conservadoras e limitadoras do aprendizado e do 
desenvolvimento das pessoas com defeito na visão por parte de uma parcela expressiva dos 
professores do ensino comum e do Atendimento Educacional Especializado. Considerou as 
concepções equivocadas acerca da cegueira e a necessidade de difusão de conhecimentos sobre 
as possibilidades do uso da informática educacional acessível no contexto escolar. Objetivando 
contribuir para o processo de formação continuada dos professores com vistas à superação 
dessas concepções, o consequente repensar das práticas pedagógicas e a articulação da 
tecnologia assistiva como um dos instrumentos mediadores dos processos de ensino e de 
aprendizado, ofertou-se um curso de formação abarcando a fundamentação teórica como primeira 
ação e, subsidiados pelas análises progressistas e científicas proporcionadas pela teoria 
vigotskiana, seguiu-se o trabalho no laboratório de informática dos softwares MECDAISY, 
DOSVOX e NVDA, formação esta que também foi disponibilizada, com algumas adequações, 
como via de estudo no Grupo de Trabalho em Rede - GTR. Como resultado desta proposta de 
formação, pode-se pontuar a socialização de um referencial teórico o qual ainda carece de muito 
estudo e difusão; as provocações que levaram ao aprofundamento de leituras; o relacionar das 
discussões teóricas à atuação pedagógica; o aprendizado de recursos da informática educacional 
acessível e o valor incalculável desta formação que o PDE em sua integralidade proporcionou à 
autora deste artigo, formação esta que tem se expressado na prática profissional.
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VANDIANA BORBA 
Orientador: LÚCIA TEREZINHA ZANATO TURECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COMO UM DOS INSTRUMENTOS MEDIADORES DO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZADO DE ALUNOS CEGOS E DE BAIXA VISÃO INCLUSOS NA 
ESCOLA COMUM: UMA ABORDAGEM À LUZ DA TEORIA VIGOTSKIANA 
Tema: Pedagogia e tecnologias educacionais 
Palavras-chave: Formação de professores, abordagem sócio-psicológica, informática acessível, 
alunos cegos e de baixa visão, 
Resumo: A presente Unidade Didática visa ao aprofundamento teórico do objeto de estudo que 
perpassa a abordagem sócio-psicológica elaborada por L. S. Vigotski, alguns softwares utilizados 
por alunos cegos e de baixa visão, os quais constituem a informática educacional acessível e que 
servem como instrumentos mediadores dos processos de ensino e de aprendizagem e, neste 
bojo, a necessária formação de professores. Com o objetivo de contribuir com a formação dos 
docentes que atuam na Sala de Recursos Multifuncional na Área da Deficiência Visual do Colégio 
Estadual Eleodoro Ébano Pereira, bem como, com os professores do ensino comum e com os 
pedagogos que trabalham com os estudantes em questão, será ofertado um curso deformação 
abordando a discussão teórica da abordagem vigotskiana e o conhecimento e o uso da tecnologia 
assistiva, mais especificamente do Programa Mecdaisy, Dosvox e o leitor de tela do Windows 
NVDA. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VANESSA CRISTINA RACHELLE 
Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Hora atividade como processo de Formação Continuada:o papel articulador do 
pedagogo da sua formação e dos professores 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Pedagogo, hora-atividade, formação continuada 
Resumo: O interesse pela pesquisa surgiu da necessidade constatada no cotidiano escolar de 
professores e pedagogos estarem em constante formação. É papel do pedagogo, nas atribuições 
de sua função, articular e mediar à formação continuada dos professores na escola em que atua. 
Para tanto, é igualmente necessário que ele próprio desenvolva a sua. Entretanto, percebemos no 
dia-a-dia escolar dificuldades quanto à organização da Formação Continuada em Serviço, 
especialmente no que se refere ao tempo reservado para este fim. Nesse contexto, a intenção de 
pesquisa objetivou refletir, analisar o papel do pedagogo na organização da Formação 
Continuada em Serviço dos pedagogos, entendendo que para que esse profissional possa pensar 
e organizar a formação continuada dos professores da escola em que atua, primeiramente requer 
pensar a sua. Intuímos como fundamental organizar melhor aproveitamento da hora atividade, de 
modo a otimizar a sua formação. Utilizamos da pesquisa bibliográfica como suporte teórico de 
autores, tais como: PIMENTA (2002), LIBÂNEO (2010), BREZEZINSKI (2012), IMBERNÓN 
(2010), BEHRENS (1996), SILVA (2003) entre outros. A pesquisa de campo com a aplicação de 
questionário com perguntas abertas e fechadas foi realizada com 18 (dezoito) pedagogos da rede 
estadual do município de Salto do Lontra - PR com o intuito de desvelar o entendimento dos 
pedagogos sujeitos da investigação, no que se refere à hora atividade como espaço de sua 
formação continuada. Fizemos a opção pela abordagem metodológica qualitativa com o estudo de 
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caso. Os resultados apontam entre outras questões, que pedagogos encontram-se preocupados 
em seu cotidiano com problemas emergenciais. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VANESSA CRISTINA RACHELLE 
Orientador: Yolanda Zancanella - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Hora atividade como processo de Formação Continuada:o papel articulador do 
pedagogo da sua formação e dos professores 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Pedagogo, hora-atividade, formação continuada 
Resumo: A presente proposta de Intervenção Pedagógica apresenta o formato de Caderno 
Pedagógico a ser desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE 2016-
2017, sendo que o mesmo tem como objetivo refletir junto aos pedagogos do município de Salto 
do Lontra - PR, questões pertinentes a sua função, especialmente quanto à organização da 
formação continuada durante a hora atividade. Para tanto, intencionamos o apontando estratégias 
teóricas metodológicas capazes de redimensionar a organização da hora atividade com 
possibilidade de impactar a prática educativa na escola pública. Dessa forma propõe a 
organização de um grupo de estudo com os pedagogos, a partir do qual serão levantadas 
propostas de organização da formação continuada em hora atividade. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VANIA LUCY JORGE GIOVINE 
Orientador: Rosângela Aparecida Volpato - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Renovação das práticas educacionais através das TICs 
Tema: Pedagogia e tecnologias educacionais 
Palavras-chave: Tecnologias, Transformação, Aprendizagem, Metodologia, 
Resumo: O presente artigo é o resultado de estudos e reflexões realizadas com professores do 
Colégio Estadual Professora Lúcia Barros Lisboa do município de Londrina, que colaboraram no 
desenvolvimento do projeto de Implementação Pedagógica, uma das ações do Programa de 
Desenvolvimento Educacional-PDE 2016/2017. O tema elaborado e desenvolvido justificou-se 
diante da problemática que se apresenta no cotidiano escolar em relação ao pouco uso das 
tecnologias nas aulas, sendo que apesar dos docentes utilizarem-se das TICs no seu dia a dia, 
ainda não conseguem utilizá-la nas suas aulas com frequência. Objetivou-se promover um espaço 
para que os docentes refletissem sobre a transformação da escola e a necessidade da renovação 
das práticas educacionais utilizando-se as TICs, para assim promover uma aprendizagem eficaz e 
prazerosa. Foram utilizados como metodologia diversos textos de teóricos estudiosos das 
tecnologias, como também, vídeos e pesquisas na web sobre o tema. Conclui-se que os 
resultados foram significativos, pois os professores participantes relataram que os estudos e 
reflexões que foram feitos durante os encontros, os auxiliaram a terem mais segurança e a 
compreenderem a importância da tecnologia como recurso metodológico. 
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Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VANIA LUCY JORGE GIOVINE 
Orientador: Rosângela Aparecida Volpato - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Renovação das práticas pedagógicas através das TICs 
Tema: Pedagogia e tecnologias educacionais 
Palavras-chave: Renovação, TICs, Recurso Metodológico, Aprendizagem, 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica foi elaborada no formato de Unidade Didática 
e será desenvolvido com os professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Colégio 
Estadual Professora Lúcia Barros Lisboa, do município de Londrina. O tema justifica-se porque 
apesar das tecnologias de comunicação e informação, as TICs, estarem presentes no nosso 
cotidiano, os professores não as tem utilizados nas suas aulas como recurso pedagógico. O 
objetivo deste material é contribuir para que os docentes reflitam a respeito das tecnologias de 
comunicação e informação e sua utilização como recurso metodológico, buscando um caminho 
possível para melhorar o processo ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA 
Orientador: Mônica Cristina Nunes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Grêmio Estudantil - Uma instância desarticulada do contexto escolar 
Tema: Articulação entre os segmentos de Gestão da escola 
Palavras-chave: Gestão Democrática, participação, escola, comunidade escolar, ações, 
Resumo: O presente trabalho aborda a questão da desarticulação do Grêmio Estudantil dentro 
das escolas. Baseando-se na afirmação de que as instituições escolares devem ter como 
princípio a Gestão Democrática, as instâncias colegiadas devem estar em consonância com a 
mesma primando pela sua efetivação. Nesse sentido, entende-se que o Grêmio Estudantil deve 
estar articulado e atuante dentro do contexto pedagógico partindo do pressuposto de que a escola 
pública se faz com a participação efetiva do corpo docente, corpo discente, pais e comunidade 
escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA 
Orientador: ANDRÉA CRISTINA MARTELLI - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA 
Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e currículo. 
Palavras-chave: Escola, Gênero, Literatura Infantil, Sexualidade, 
Resumo: O presente artigo apresenta o trabalho realizado durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional- PDE, turma 2016/2017, as atividades foram realizadas em 
parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na área de Pedagogia Sob a 
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orientação da professora Doutora Andréa Cristina Martelli. O tema de pesquisa e estudo foi sobre 
Gênero e Sexualidade na escola, que resultou em um projeto e posteriormente em uma Produção 
Didático-Pedagógica, a qual foi desenvolvido oficinas com as alunas da 3º série do Curso de 
Formação de Docentes do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco da cidade de Toledo, 
estado do Paraná. O projeto foi implementado através de leitura de textos e livros infantis sobre a 
temática, apresentação de slides, poema, músicas, vídeos, dinâmicas que oportunizaram 
importantes discussões, trabalhos em grupo e individual, palestra, e por fim a elaboração de plano 
de aula. Espera-se desta forma que os estudos realizados que culminou no desenvolvimento 
desse projeto tenham contribuindo para esclarecer sobre o assunto, minimizado preconceitos e 
discriminações tão presentes na escola e sociedade. Que a literatura infantil se constitua um 
caminho para problematizar padrões rígidos de comportamento. Que os resultados desse projeto 
impulsionem novas pesquisas, visando à melhoria da educação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA 
Orientador: Mônica Cristina Nunes - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Trabalho Final 
 
Título: Grêmio Estudantil - Uma instância desarticulada do contexto escolar 
Tema: Articulação entre os segmentos de Gestão da escola 
Palavras-chave: Gestão Democrática, participação, escola, comunidade escolar, ações, 
Resumo: O presente trabalho aborda a questão da desarticulação do Grêmio Estudantil dentro 
das escolas. Baseando-se na afirmação de que as instituições escolares devem ter como 
princípio a Gestão Democrática, as instâncias colegiadas devem estar em consonância com a 
mesma primando pela sua efetivação. Nesse sentido, entende-se que o Grêmio Estudantil deve 
estar articulado e atuante dentro do contexto pedagógico partindo do pressuposto de que a escola 
pública se faz com a participação efetiva do corpo docente, corpo discente, pais e comunidade 
escolar. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA 
Orientador: ANDRÉA CRISTINA MARTELLI - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Trabalho Final 
 
Título: GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA 
Tema: Desenvolvimento educacional, diversidade e currículo. 
Palavras-chave: Escola, Gênero, Literatura Infantil, Sexualidade, 
Resumo: O presente artigo apresenta o trabalho realizado durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional- PDE, turma 2016/2017, as atividades foram realizadas em 
parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na área de Pedagogia Sob a 
orientação da professora Doutora Andréa Cristina Martelli. O tema de pesquisa e estudo foi sobre 
Gênero e Sexualidade na escola, que resultou em um projeto e posteriormente em uma Produção 
Didático-Pedagógica, a qual foi desenvolvido oficinas com as alunas da 3º série do Curso de 
Formação de Docentes do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco da cidade de Toledo, 
estado do Paraná. O projeto foi implementado através de leitura de textos e livros infantis sobre a 
temática, apresentação de slides, poema, músicas, vídeos, dinâmicas que oportunizaram 
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importantes discussões, trabalhos em grupo e individual, palestra, e por fim a elaboração de plano 
de aula. Espera-se desta forma que os estudos realizados que culminou no desenvolvimento 
desse projeto tenham contribuindo para esclarecer sobre o assunto, minimizado preconceitos e 
discriminações tão presentes na escola e sociedade. Que a literatura infantil se constitua um 
caminho para problematizar padrões rígidos de comportamento. Que os resultados desse projeto 
impulsionem novas pesquisas, visando à melhoria da educação. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VERA MARTA THOMAS CRESTANI 
Orientador: AURÉLIO BONA JUNIOR - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O COMBATE AO BULLYING NA ESCOLA POR MEIO DO INCENTIVO À CONVIVÊNCIA 
SAUDÁVEL E DA VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Educação Social, Diversidade Cultural, Bullying, Valores 
Resumo: O presente artigo aborda questões relacionadas à Diversidade cultural, com foco na 
falta de consciência acerca dos valores morais, que abrangem a agressividade e a prática do 
Bullying na escola, entrelaçados à educação e ao seu papel na resolução de conflitos, muitos 
oriundos de influências negativas do contexto social a que crianças e adolescentes estão 
expostos cotidianamente. Pela necessidade de desenvolver ações educativas sistemáticas no 
coletivo escolar, proporcionando ao aluno condições de sensibilização da valorização do ser 
humano na sua diversidade, fortalecer a importância dos valores éticos e morais como pilares 
para a formação do exercício da cidadania e desenvolver práticas de convivência no âmbito 
escolar e social, realizou-se a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, em que foi 
aplicado o conteúdo do material didático produzido durante o PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional - aos alunos do 9º ano do Colégio Estadual Tancredo Neves - 
EFM, do município de São João- PR. O trabalho ora relatado e discutido, propôs alternativas 
viáveis para melhoria da prática educacional cuja aplicabilidade efetivou-se por meio de 
metodologia diversificada, culminada pela apresentação da peça teatral sobre o tem Bullying. 

 

 
Disciplina / Área: PEDAGOGIA 
 
Professor PDE: VERA MARTA THOMAS CRESTANI 
Orientador: AURÉLIO BONA JUNIOR - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Valorização da Diversidade: Promoção de Valores e Combate ao Bullying 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Educação Social, Diversidade Cultural, Bullying, Valores, 
Resumo: O material didático ora proposto aborda questões relacionadas à Diversidade cultural, 
com foco na falta de valores morais, agressividade e a prática do Bullying na escola, entrelaçados 
à educação e seu papel nessa relação de conflitos, oriundos de influências negativas do contexto 
social a que as crianças e adolescentes são expostos cotidianamente. Por isso, a necessidade de 
desenvolver ações educativas sistemáticas no coletivo escolar, proporcionando ao aluno 
condições de sensibilização da valorização do ser humano na sua diversidade, fortalecer a 
importância dos valores éticos e morais como pilares para a formação do exercício da cidadania e 
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desenvolver práticas de convivência no âmbito escolar e social. A implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica, da qual faz parte o presente material didático, será efetivada com alunos 
do 9º ano do Colégio Estadual Tancredo Neves - EFM e propõe alternativas viáveis para melhoria 
da prática educacional. Isto tudo com o embasamento nos pressupostos teóricos principalmente 
de (FANTE, 2011) e (LOPES, 2011), dentre outros, cuja aplicabilidade se efetivará por meio de 
uma metodologia diversificada, cujo ponto culminante será a apresentação de uma peça teatral 
sobre Bullying. 
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Título: Violência escolar: Conceituação e possíveis interferências no processo de ensino e 
aprendizagem 
Tema: Desenvolvimento Educacional, Diversidade e Currículo 
Palavras-chave: Violência, sociedade, educação escolar e esclarecimento, 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do trabalho realizado no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE 2016/2017), da Secretaria de Estado da Educação - SEED, 
no Estado do Paraná. Foram realizados: estudos, pesquisas, reflexões e produções dentro do 
tema Violência Escolar. Por intermédio da teoria crítica da sociedade principalmente em Theodor 
W. Adorno e da Psicanálise Freudiana, realizaram-se estudos que retratam um aparato histórico e 
reflexivo sobre o fenômeno da violência e a educação. A partir dessas reflexões, foram planejadas 
ações devidamente fundamentadas e implementadas no Colégio Estadual Roberto Langer Júnior, 
que desde o início, foram desenvolvidas junto à direção, pedagogas, professores e agentes, deste 
Colégio em Curitiba. Para que o trabalho tivesse resultados satisfatórios, precisou-se contar com 
a colaboração/ participação de todos os envolvidos na formação do estudante. Para tanto, o 
público alvo foram os estudantes dos sextos anos (sete turmas), mais especificamente uma 
turma, envolvendo seus respectivos pais/mães. O trabalho foi desenvolvido por meio de palestras 
de formação, teatro, dinâmicas e interpretações de músicas, buscando estimular a capacidade de 
cada um de resolver problemas de uma forma harmoniosa e conjunta e de desenvolver a 
habilidade de diálogo prevenindo a violência e formando os alunos por meio do conhecimento, 
promovendo a cidadania e a formação de sujeitos críticos, reflexivos, conscientes, participativos e 
emancipados. Por fim realizou-se uma discussão do referido tema no Grupo de Trabalho em 
Rede (GTR) o qual foi de fundamental importância para a produção deste artigo. 
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Resumo: O objetivo do presente projeto que será implementado no Colégio Estadual Roberto 
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Langer Júnior, será de prevenir, inibir e identificar todas as formas de violência que se manifestam 
no dia-a-dia escolar. Pressupõe que essa violência possa estar sendo estimulada pela ideia de 
imediatismo contemporâneo em que tudo é acessível, mesmo que para isso ser alcançado muitas 
das vezes a posição para que se alcance está sendo direcionada pela Indústria Cultural estudado 
neste projeto. Partindo desse pressuposto, pretende-se realizar estudos, discussões, reflexões e 
ações, visto que muitos são os sinais de alerta e, todos os educadores, devem estar atentos ao 
comportamento que o aluno apresenta, pois, assim, pode-se intervir, instruir, formar e garantir os 
direitos da criança e do adolescente no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido torna-
se necessário a comunidade escolar munir-se de conhecimentos e trabalhar em rede para 
diminuir os casos de violência e, consequentemente, melhorar o processo de ensino e 
aprendizagem intencionando a formação de cidadãos. 
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Palavras-chave: Formação, Pedagogo, Gestão, Trabalho 
Resumo: Reconhecendo o avanço acelerado que emerge das transformações sociais, o que 
exige profissionais com mais qualificação, este projeto pretende apontar competências 
necessárias para melhorar a formação teórica e prática do pedagogo, formação esta que 
necessita ir além dos aspectos metodológicos e curriculares para considerar os reais aspectos 
sociais que exigem na escola. 
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possibilidades 
Tema: Currículo, Organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola 
Palavras-chave: Formação, Pedagogo, Gestão, Trabalho 
Resumo: Reconhecendo o avanço acelerado que emerge das transformações sociais, o que 
exige profissionais com mais qualificação, este projeto pretende apontar competências 
necessárias para melhorar a formação teórica e prática do pedagogo, formação esta que 
necessita ir além dos aspectos metodológicos e curriculares para considerar os reais aspectos 
sociais que exigem na escola. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A INCLUSÃO DO ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA ESCOLA 
COMUM: Desafios e Possibilidades 
Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Inclusão de alunos com Autismo, Escola Comum, Pratica Pedagógica, 
Resumo: Este artigo foi produzido como atividade final do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, turma 2016. Tem como objetivo apresentar de forma sistematizada e 
organizada a síntese dos estudos e discussões realizadas no Projeto de Intervenção Pedagógica 
e Implementação na escola. Ao longo deste texto pretendemos introduzir os fundamentos a 
respeito da condição autista, colaborando para o enriquecimento conceitual dos docentes, bem 
como incentivar o debate acerca das práticas e ações educativas voltadas para estes estudantes. 
É nossa intenção contribuir, significativamente para o enfrentamento dos desafios que a escola 
encontra na escolarização e socialização destes alunos, possibilitando aos profissionais um novo 
olhar vislumbrando possibilidades no ensinar e aprender. Assim este texto traz conhecimentos 
importantes sobre a condição autista, oportunizando conhecer algumas estratégias e recursos 
pedagógicos que podem auxiliar no processo de inclusão dos estudantes com autismo na escola 
comum. 
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Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica, uma das atividades do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) - da Secretaria Estadual de Educação do Paraná 
(SEED/PR) foi organizada com a finalidade de colaborar com a formação dos Professores das 
Salas de Aulas, Salas de Recursos Multifuncionais, Pedagogos e Agentes de Apoio sobre a 
inclusão das Pessoas com Deficiências, em especial aos alunos com Transtornos do Espectro 
Autista - (TEA). A escolha do estudo se justifica pela crescente necessidade dos profissionais 
pensarem e organizarem processos pedagógicos inclusivos para um segmento de alunos que têm 
as condições de sua deficiência pouco conhecida. Optamos pela elaboração de um caderno 
pedagógico onde serão fornecidos subsídios teóricos para estudo e reflexão acerca das 
concepções históricas que têm influenciado o processo de inclusão dos alunos com autismo, os 
desafios enfrentados pela escola perante a inclusão, conhecimentos sobre o TEA, e as possíveis 
intervenções no ensino e aprendizagem. 
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Tema: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na escola. 
Palavras-chave: Psicologia Histórico Cultural, Pedagogia Histórico Crítica, Deficiência, Inclusão, 
Materialidade, 
Resumo: Ancorado nos fundamentos da Psicologia Histórico Cultural, em consonância com a 
Pedagogia Histórico Crítica, o presente artigo apresenta a formação desenvolvida com um grupo 
de professores da rede estadual de ensino do Paraná, durante a aplicação do Projeto de 
Implementação Pedagógica na Escola, o qual foi executado no formato de grupo de estudos, 
juntamente com o desenvolvimento do Grupo de Trabalho em Rede - GTR, durante o período de 
formação do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional do ano de 2017. Com o objetivo 
de contribuir para formação dos professores, foram abordados conteúdos fundantes da educação 
especial, a fim de propiciar aos professores que atuam com alunos com deficiência, sob a ótica da 
inclusão, subsídios teóricos e práticos para a reflexão do contexto histórico da educabilidade dos 
sujeitos com deficiência relacionados à educação regular e de como se dá a materialidade do 
trabalho educativo nos processos de ensino e de aprendizagem nas salas do ensino regular 
aspirando uma atuação mais efetiva. A metodologia consistiu em estudos teóricos a partir de 
textos selecionados, seguidos de discussão coletiva, em grupo de estudo, contemplando a análise 
das práticas pedagógicas dos participantes. A avaliação expôs as necessidades prementes de 
formações que venham a fortalecer a atuação dos professores, sejam eles da classe comum ou 
da sala de recursos multifuncional, manifestando os participantes os conflitos gerados em torno 
do processo de inclusão, pois perpassam a precariedade da formação e das condições materiais 
de trabalho impostas por uma sociedade de classe, ocorrendo de forma precária e insuficiente. 
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Título: PSICOLOGIA HISTÓRICO CULTURAL E PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA: A 
MATERIALIDADE DO TRABALHO EDUCATIVO NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR 
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Palavras-chave: Deficiência, Educação Especial, Inclusão, 
Resumo: Esta unidade temática objetiva subsidiar a práxis pedagógica de educadores que atuam 
de forma direta ou indireta com alunos deficientes, visando contribuir na perspectiva da Psicologia 
Histórico Cultural e da Pedagogia Histórico Crítica, com uma educação mais igualitária, humana e 
efetiva. De acordo com Machado (1997), é relevante compreender como se dão as relações de 
poder inerentes a uma sociedade de classe e de que forma essa ideologia se apresenta, 
determina e maquia o ensino e a aprendizagem desses sujeitos. Nessa intenção, a proposta da 
intervenção pedagógica se dará em forma de curso que abordará o movimento histórico da 
educação dos indivíduos com deficiência, suas concepções, conceitos básicos, legislação e 
fundamentos dos processos de ensino e de aprendizagem a partir da identificação das 
fragilidades que permeiam os processos do ensino e da aprendizagem dos educandos com 
deficiência, no chão das escolas públicas. 
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