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ARTE ROSIMAR RECHE

Arte popular Brasileira de 

Antonio Poteiro: 

Vivencias em sala de aula.

Este projeto tem por finalidade propor aos alunos conhecimentos sobre o artista Antonio Poteiro, e suas

obras de esculturas, pinturas e cerâmicas.Com o passar dos tempos confeccionando os potes passaram a

tornar-se esculturas de cerâmicas e adquiriram o caráter de obras popular.Na construção coletiva deste

projeto com os alunos de sétimo ano que irão desenvolver algumas características da arte popular.

Educação-cultura popular 

Antonio Poteiro

ARTE

KERLI CRISTINA RITA 

DE CAMARGO ELILLO

A construção de formas 

geométricas baseada na 

cultura afro-brasileira

O foco desse estudo é o ensino de formas geométricas através do desenho geométrico tendo como

características centrais a exploração dos instrumentos como a régua, o esquadro e o transferidor,

propiciando assim, ao aluno, a oportunidade de obter maior aprofundamento no conhecimento dos

referidos instrumentos e técnicas. Tendo por objetivos melhorar o ensino da geometria aliada à cultura

afro-brasileira; através do estudo de algumas obras de Rubem Valentim, artista dotado de grande

originalidade as quais referem-se uma notável contribuição da arte e da cultura africana nos elementos

e rituais das manifestações populares brasileira transformando em uma linguagem visual legitimamente

afro-brasileira, que usa a ancestralidade africana como matéria prima, fazer cumprir os objetivos da Lei

10.639/03, que trata da obrigatoriedade do estudo da “História e Cultura afro-brasileira e Africana”

além de contribuir para o aprendizado de estudantes do 8°ano; este trabalho poderá permitir apontar

meios que possam levar o estudante a criar figuras geométricas, analisar suas propriedades, determinar

conceitos que definem sua formação. A geometria é um conteúdo que resulta em ideias novas e

motivadoras quando trabalhada em situações do cotidiano além das aparências, com a criação de uma

nova realidade.

cultura afro-brasileira, formas 

geométricas

ARTE

LUCIMARA CRISTINA 

DE FREITAS RODMANN

Intervenções Urbanas: A 

cidade como metáfora e 

um outro olhar sobre o 

cotidiano do aluno

Este trabalho propoe identificar aspectos das manifestações da arte contemporânea, e os espaços onde

esta arte acontece. O exercício de intervenção urbana permite ao aluno uma ressignificação do olhar

sobre o cotidiano. A arte passa a ser um processo, ideia, conceito e registro que tem a necessidade de

utilizar vários recursos, é uma obra que reflete uma interrogação nacional. O artista deve repensar sobre

o espaço urbano, como a obra vai interferir levando as pessoas a uma reflexão e interação com as obras.

Deve-se educar o olhar, pois a observação é importante para transformar a realidade cotidiana, fazendo

um paralelo com o lugar onde vive o aluno, possibilitando que o mesmo faça uma reflexão e intervenção

na comunidade a qual pertence.

Arte Contemporânea; 

Intervenção Urbana; Ensino de 

Arte; Instalação.



ARTE

SIMONE DE FATIMA DE 

BARROS

Fazendo Teatro em Sala 

de Aula com a Literatura 

de Cordel: Um incentivo à 

liberdade de expressão e 

a reflexão crítica

O trabalho em questão procura resgatar o gosto pelo teatro em sala de aula, utilizando-se de

ferramentas como a sátira e a improvisação, estas presentes na Literatura de Cordel, que é o objeto

central de estudo. O objetivo aqui estabelecido é que o educando tenha condições de conhecer e

apreciar o fazer artístico, possibilitando a percepção de mundo sob diferentes perspectivas, além de

identificar a cultura popular. O improviso propicia maior liberdade de expressão, possibilidade de

criação, ampliação de possibilidades de encenação e aproximação com culturas próximas a realidade do

aluno. O presente projeto traz uma fundamentação teórica sólida que justifica a intervenção proposta -

e desenvolvida - com uma turma de sétimo ano, no Colégio Estadual José Ermírio de Moraes, a fim de

conquistar e atrair o interesse e gosto do aluno pela arte, em específico pelo teatro.

Teatro; Literatura de Cordel; 

Cultura Popular; Improviso

ARTE ZENIR JOSE FONTOURA

O MOSAICO NA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL: 

EXPERIÊNCIAS DE 

CONHECER E FAZER

O projeto O Mosaico na Educação Especial: experiências de Conhecer e Fazer surgiu de reflexões feitas

durante o trabalho cotidiano em uma escola especializada voltada ao atendimento de alunos com

deficiência intelectual. Traz algumas considerações teóricas sobre a inclusão, a educação especial, o

ensino da arte e da possibilidade da aplicação da abordagem triangular num trabalho específico que

envolve a técnica do mosaico, uma vez que a referida escola mantém uma Unidade Ocupacional voltada

a Arte Musiva.

Arte; Mosaico; Educação 

Especial; Deficiência Intelectual

ARTE

CLAUDIA ALVES DA 

CRUZ

A aprendizagem 

geométrica no ensino de 

artes para alunos com 

deficiência visual (DV)

Este trabalho apresenta como proposta criar e confeccionar material facilitador para o aprendizado da

Geometria devido às dificuldades encontradas em sala de aula tomando como referência o processo de

ensino-aprendizagem dos alunos com DV.

DEFICIÊNCIA VISUAL; INCLUSÃO, 

ARTE

ARTE

CRISTINA ALVES DA 

SILVA

O GRAFFITI CURITIBANO 

NAS AULAS DE ARTE DO 

ENSINO MÉDIO

O projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a história e as características do Graffiti na atualidade.

Contudo, uma forma de expressão artística da juventude contemporânea com fortes conceitos de forte

expressão social, como o artista Jean Michel-Basquiat, passando a integrar as grandes galerias.

Contextualizando a história e demonstrando a prática ressaltando a proposta do graffiti no contexto

escolar como elemento representativo das manifestações sociais e políticas. Desta forma cabe observar-

se que o graffiti se caracteriza como uma manifestação artística que reflete a cidade e os seus

momentos, apresentando a desigualdade social, a crítica política e a insatisfação como elementos

geradores da essencialidade estética expressa em paredes, viadutos e muros que compõem este

universo caótico que é a cidade. No Brasil, o graffiti surge na década de 1970, a grafitagem iconográfica

influenciada por Alex Vallauri. Assim se apresenta o graffiti urbano, com a soma de pinturas lúdicas e

visionárias e de discursos sobre a crueza da realidade quebrando a monotonia das paisagens urbanas

estimulando e instigando seus habitantes. Os referenciais teóricos sobre o graffiti no cenário paranaense

são decorrentes de entrevistas de pesquisadores com grafiteiros, principalmente na capital – Curitiba. Graffiti; Escola; Ação Educativa



ARTE

ELIANE REGINA 

RAVAGLIO

Palavras como 

ferramenta para a 

aquisição da leitura e 

composição rítmica

A proposta deste projeto é trabalhar com o ritmo musical, desenvolvendo a leitura e composição rítmica

através da associação de palavras e figuras rítmicas. Esta associação tem a finalidade de facilitar a leitura

e composição rítmica. Com isso, espera-se não apenas sensibilizar musicalmente o aluno, mas que ele

consiga reconhecer, ler e compôr com as figuras rítmicas apresentadas.

Música; ritmo; figuras rítmicas; 

leitura rítmica; composição 

rítmica

ARTE

ELIZABETE APARECIDA 

DA SILVA

Arte: como se apropriar 

dos meios tecnológicos 

para fins educacionais

Este projeto é direcionado ao CEEBJA – Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos –

Araucária, e estuda o relacionamento da tecnologia com a educação, as várias formas de comunicação e

mídia e suas contribuições para o ensino da Arte nas escolas públicas do estado do Paraná. Também

procura conhecer a realidade no processo de informatização das escolas, os recursos tecnológicos

existentes e as dificuldades encontradas no ensino da Arte com Tecnologia no ano de 2014. Com uma

pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas direcionadas aos professores(as) de Arte que lecionam

no município de Araucária, onde puderam ser observadas algumas dificuldades no desenvolvimento e

prática de aulas com tecnologia em escolas que não possuem laboratórios de informática ou encontram-

se em situações precárias. Desta forma, este projeto com pesquisa de campo tem a intenção de

contribuir na apropriação dos mais diversos meios para a aplicabilidade da tecnologia no ensino da Arte.

Educação; Arte; Tecnologia; 

Dificuldades; Apropriação.

ARTE

KELLI CRISTINA 

MEINELECKI

Máscaras africanas e sua 

simbologia.

Precedendo a Lei que discorre sobre o ensino efetivo da arte africana nas escolas, efêmeras discussões

já a pontuavam, vários grupos se organizaram e se organizam abordando a relevância deste tema.

Incontestável que temos nossa herança cultural advinda deste povo que chegou ao Brasil em condição

tão desumana e que tanto colaborou para o nosso desenvolvimento. Portanto,o objetivo deste projeto é

a confecção das máscaras africanas pelos alunos tirando-os da condição de mero apreciador de imagens

relativas à cultura africana, inserindo-o no fazer, para que tenha não somente um conhecimento

empírico e sim o conhecimento científico relativo ao tema abordado, aprofundado pela busca que este

fará sobre o histórico do povo do qual provém à máscara que será seu objeto de trabalho plástico.

Estima-se assim que ao concluirmos o projeto possamos perceber a efetivação do conhecimento,

baseado no produzir, apreciar e contextualizar, servindo de alicerce tanto para o reconhecimento da

importância cultural africana, como o respeito por seus descendentes.

máscara, máscaras africanas, 

arte afro, lei nº10639/03.



ARTE MARCELA DE OLIVEIRA

O graffiti e a valorização 

do patrimônio escolar

Nos dias atuais com todo o desenvolvimento tecnológico, os jovens já não demonstram interesse pela

Escola. Em seu interior acabam apresentando comportamentos inadequados, tais como: tratam o

contexto escolar com desrespeito e sem cuidado com seu patrimônio, os alunos quebram e picham –

paredes, carteiras, vidros, banheiros, sendo uma forma de reagir contra este ambiente. Este projeto tem

como objetivo demonstrar que através do graffiti os jovens podem se expressar, se posicionar com

questões de sua realidade local, com as escolhas políticas e emitir opiniões sobre suas verdades e

identidades, a partir do graffiti podem se sentir mais valorizados, pois a aceitação de algo que está na

rua, ultrapassando os muros da escola, faz com que todos repensem e revejam posturas e reelaborem as

questões de cidadania, de forma espontânea que estimulam os jovens a se tornarem sujeitos ativos e

atuantes. Criando um vinculo escola comunidade onde todos se sintam parte e responsáveis, tornando o

espaço escolar um ambiente agradável a todos. Será abordada a evolução do graffiti desde os tempos da

pré-história até os dias atuais, e a visão dos cidadãos sobre essa manifestação artística, em cada época.

Havendo debates sobre graffiti e pichação, pois, ambos usam o espaço da cidade e o mesmo material, as

tintas porem são vistos de forma diferente pela Lei e por fim serão realizadas oficinas de graffiti. Pois,

quando os jovens são envolvidos nas campanhas de preservação do patrimônio público, dão mais valor e

não admitem que outros cometam atos de vandalismo. Graffiti, Patrimônio, Jovem

ARTE

MARIELE 

WANDERLENE VIEIRA 

CEQUINEL

Consciência Patrimonial 

nas Escolas: Construção 

da Cidadania

Este projeto esta relacionado ao Patrimônio Cultural, tem a pretensão de oportunizar ao aluno um olhar

a mais sobre a cultura presente e de seus antepassados, como uma das possibilidades para sensibilizar

para o contexto em que está inserido, despertar o respeito e valorização pelos bens patrimoniais e

artísticos da sua comunidade.

Cultura;patrimônio;educação 

patrimonial;educação

ARTE

NILCEIA MARIA 

CASSIAS PEREIRA 

MIREK

ARTE E TECNOLOGIA: 

LINGUAGENS E 

CONTRIBUIÇÕES PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UM 

NOVO OLHAR 

CONTEMPORÂNEO

Este estudo tem como objetivo integrar o uso das tecnologias digitais, como recurso pedagógico no

ensino das artes visuais, articulando a teoria e a prática de sala de aula, e também investigar o processo

de interação quanto ao uso do computador, da internet, do software e da fotografia, enquanto recursos

didáticos, avaliar as possibilidades de uso e contribuição pedagógica para o efetivo aprendizado no

ensino da Arte. Essas ações pedagógicas se embasam na metodologia triangular, no eixos norteadores

do processo ensino aprendizagem em artes visuais: Fazer (prática artística), Apreciação (leitura crítica) e

a Contextualização ( História da Arte). A tecnologia como recurso pedagógico no ensino da Arte, é de

grande relevância, contribui significativamente para a mediação e apropriação de novos conhecimentos,

propícia o desenvolvimento da aprendizagem nos aspectos cognitivo, social, e afetivo dos alunos, onde

as tecnologias digitais são abordadas como ferramentas de apreciação e produção de imagens,

buscando aproximar a realidade do contexto que o aluno esta inserido.

Arte-Educação, Tecnologias 

digitais, Ensino-aprendizagem.



ARTE

ADRIANE HORN DA 

ROCHA

Aproximações estéticas 

entre a arte de Candido 

Portinari e a poesia de 

João Cabral de Melo 

Neto: possibilidades 

pedagógicas de arte e 

literatura

O presente objeto de estudo é a relação Arte e Literatura no Ensino Médio e sua influência no processo

de construção do conhecimento do educando, buscando compreender o papel da interdisciplinaridade

para a construção do saber. A aproximação entre arte e literatura permitem aprimorar e enriquecer o

conhecimento com incentivo à leitura e despertar valores intrínsecos no educando. O objetivo da

pesquisa é, assim, refletir sobre possibilidades para se trabalhar de forma interdisciplinar Arte e

Literatura no Ensino Médio por meio da construção coletiva do saber. Será realizada pesquisa-ação, com

elaboração de plano de ação voltado para o estudo de obras de Cândido Portinari e para a poesia de

João Cabral de Melo Neto “Morte e vida Severina”. O plano será aplicado na Escola Professor Victório E.

Abrozino, na cidade de Cascavel- PR. Pretende-se consolidar o projeto de pesquisa contemplando as

múltiplas vivências artísticas, contribuindo com a formação cultural e intelectual do educando.

Interdisciplinaridade; arte-

educação; leitura poética

ARTE ANA LUCIA ERDMANN

Manipulação de 

Fotomontagem 

Surrealista: do manual ao 

digital

O presente trabalho tem como objetivo usar a tecnologia como recurso facilitador e criativo no processo

ensino-aprendizagem em Arte através da fotomontagem surrealista, com o uso de softwares de

manipulação de imagem. Serão feitas atividades de aproximação entre o Surrealismo e o artista

contemporâneo André Boto, pois suas obras são conhecidas pela realização de fotomontagens, através

da manipulação de imagem. Entre as linguagens artísticas, a pintura dará início ao estudo, partindo para

a fotomontagem e chegando à fotografia digital, com o uso do software Gimp. Arte; Tecnologia; Fotomontagem

ARTE

ANGELA MARIA PEDRO 

DE OLIVEIRA DEFINSKI

Redes Sociais como 

alternativa pedagógica no 

Ensino de arte

Com o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas, principalmente aquelas promovidas pelo advento

da Internet, emergem em nossa sociedade novas formas de relação, comunicação e organização das

atividades humanas, entre elas, merecem destaque o estudo de redes sociais virtuais. As redes sociais

apoiadas por computadores e se tornou abrangente devido a mobilidade digital, utilizando-se de

diferentes recursos, entre eles: e-mails, fóruns, listas de discussão, sistemas de boletins eletrônicos

(BBSs), grupos de notícias, Chats, Softwares Sociais como Facebook.

Arte e Tecnologia, Ensino, Redes 

Sociais, Facebook

ARTE RITA DECONTO FRIZON

Arte e a importância do 

coletivo: aspectos 

filosóficos e sociológicos 

sobre o individualismo na 

contemporaneidade

Na tentativa de esclarecer o novo modelo de sociedade e cultura que estamos vivendo, é possível

destacar a Arte como pressuposto de identificação. A Arte está vinculada à sociedade e à cultura e deixa

transparecer que o individualismo vivido na contemporaneidade provoca a cessação das emoções, da

afetividade e a incapacidade de viver a coletividade, isso provoca um caminho de inseguranças que deixa

o ser humano fragilizado, capaz de desenvolver doenças psíquicas por não conseguir assimilar a

aceleração provocada pelo capitalismo. Esta pesquisa propõe a investigação de possibilidades no ensino

de arte para a formação do ser coletivo dentro de sua individualidade. Será realizada pesquisa-ação,

envolvendo um plano de ações pedagógicas com intenção de se desenvolver a coletividade por meio da

arte. O plano será aplicado na Escola Estadual Amâncio Moro, na cidade de Corbélia-PR, com um grupo

de alunos da formação docente.

Arte e ensino; individualismo; 

cultura



ARTE

SANDRA APARECIDA 

ALVES DE OLIVEIRA

Arte e Tecnologia: 

aproximações com vistas 

à diversidade

São muitas as mudanças ocorridas na sociedade com o advento das novas tecnologias, no entanto são

incipientes os estudos que contribuam na sua operacionalização em sala de aula. Neste sentido,

apresenta-se este estudo, como possibilidade de suprir esta lacuna tão perceptível no cenário

educacional, apresentando-se como possibilidades de superação nos entraves teórico/ metodológicos

que impossibilitam o diálogo entre escola e atualidade, escola e realidade tecnológica que resgatam o

prazer de ensinar e o prazer de aprender de forma atualizada numa escola e num mundo igualmente

real. A arte e a tecnologia tornam-se instrumentos imprescindíveis contribuindo de maneira significativa

no processo de ensino e aprendizagem, revelando múltiplas possibilidades. Faz-se necessário refletir e

repensar as práticas no ensino de Arte para alunos com deficiência intelectual e múltipla, utilizando a

articulação entre a Arte e as tecnologias. Pensar em possível formas de favorecer a prática pedagógica,

propondo ensinar conteúdos de arte para alunos portadores de necessidades educativas especiais,

fazendo uso de software.

Arte e ensino; individualismo; 

cultura

ARTE

LILEAN CRISTINA 

GONCALVES CIPRIANO

Mídias Móveis e 

Audiovisual: criar e 

compartilhar no processo 

pedagógico

O presente projeto visa investigar diferentes estratégias de produção e utilização do vídeo no ambiente

escolar, utilizando-se das mídias móveis. Pretende-se, em parceria com professores da rede pública

estadual, produzir e discutir a viabilidade de vídeos didáticos no ambiente escolar, elaborados a partir da

realidade das escolas da rede pública. Sabemos que hoje a presença dessas mídias móveis está cada vez

mais constante em sala de aula, ganhando espaço junto à crianças e adolescentes, trazendo ora

entretenimento, ora informação e conhecimento que muitas vezes não são aproveitadas de maneira

adequada ao aprendizado. A metodologia utilizada pautará na revisão de conceitos relacionados ao

tema, bem como em intervenções com o objetivo de capacitar professores da rede pública para

produção e utilização do audiovisual em sala de aula. Espera-se desmistificar conceitos, como também,

ampliar possibilidades formativas aos professores por meio de recursos audiovisuais na prática

pedagógica.

Mídias Móveis; Produção; 

Criação; Aprendizagem;



ARTE

SIMONE REGINA DA 

SILVA

A máscara como objeto 

de estudo no contexto da 

Commedia dell\'Arte

Este projeto de pesquisa é voltado à linguagem teatral, contemplando como objeto de estudo as

máscaras da Commedia dell’Arte, buscando despertar o interesse, a curiosidade, possibilitando uma

reflexão e a compreensão da temática proposta. Como ferramentas de apoio serão privilegiados

conteúdos que abordam a estética da Commedia dell’Arte e suas principais características, bem

como,fontes históricas que trazem estudos da máscara por uma questão estética, mais precisamente

com enfoque na máscara teatral, sem aprofundamentos na questão ritualística. Recorreremos também

ao estudo da máscara e seu uso em prol da expressividade do corpo na ação teatral. O principal objetivo

que se busca alcançar por meio deste projeto é proporcionar estudos relacionados à Commedia

dell’Arte, buscando fomentar o espírito crítico do educando em relação à esta estética teatral que é a

base para o teatro contemporâneo, utilizando como metodologia de trabalho a Proposta Triangular,

desenvolvida pela arte-educadora brasileira Ana Mae Barbosa. Esta proposta metodológica busca unir a

teoria à prática. Serão explorados textos norteadores oriundos de uma revisão bibliográfica, bem como,

atividades práticas voltadas à leitura de imagens, jogos teatrais e oficinas para a confecção de máscaras

que reforçarão a construção do conhecimento em relação à temática. A contextualização, apreciação

estética e o fazer artístico, buscam possibilitar aos alunos a apropriação de diferentes culturas e o

desenvolvimento da sensibilidade para um olhar mais consciente e crítico.

Commedia dell\'Arte; máscaras; 

expressividade; corpo; estética 

teatral

ARTE

SOELY DE FATIMA 

ANTUNES MARTINS

O Desenho como método 

de investigação do real no 

Ensino Fundamental.

O projeto visa a prática de desenho de observação, menos como cópia da realidade e mais como um

processo de educação do olhar para o ambiente escolar, valorizando a expressão singular de cada

estudante. Assim, propõe-se experiências de sensibilização para a investigação de novos materiais e

ferramentas de desenho estimulando , assim, um olhar crítico baseado na obra de alguns artistas

brasileiros.

artistas brasileiros; desenho; 

experiências sensíveis.

ARTE

TANIA MARIA 

FERNANDES

A cultura visual para a 

compreensão crítica do 

mundo: uma experiência 

com alunos de um oitavo 

ano do ensino 

fundamental.

Este projeto pretende refletir sobre as influências das imagens do cotidiano escolar no comportamento

dos alunos em relação à escola e aos colegas, potencializando a cultura visual na qual estão inseridos

para conscientizá-los sobre a importância do respeito ao outro e ao coletivo. Adota como referencial

teórico Martins, Buoro, Tiburi, entre outros, e pela pesquisa-ação desenvolverá ações com os alunos,

tendo a fotografia como recurso para o aprimoramento do olhar nas aulas de arte e, consequente

conscientização sobre o respeito ao outro e ao coletivo. Ao final do projeto esperamos ter sensibilizado

os alunos pela arte para a melhoria das relações e do ambiente escolar.

cultura visual; fotografia; 

encantamento; estranhamento



ARTE

DENISE DO ROCIO 

NASCIMENTO

Autorretrato ou selfies: 

imagem para divulgação 

de si nas redes sociais

Este projeto de intervenção pedagógico será desenvolvido no âmbito do curso de formação continuada

do Programa de Desenvolvimento Educacional 2014-2015. No campo de atuação do professor do ensino

de arte, o tema central desta investigação é a imagem fotográfica obtida com aparelhos telefônicos

celulares. Em função de um recorte e da abrangência prevista, este projeto tratará dos aspectos

estéticos de autorretratos (selfies) produzidos por alunos de primeiro ano de Ensino Médio. A grande

facilidade de exposição da imagem nas redes sociais, obtidas com uso das câmeras fotográficas inseridas

nos telefones celulares com acesso à Rede 3G, permite que muitas pessoas publiquem diariamente

autorretratos, sem a mínima preocupação com o conteúdo estético dessas imagens. O objetivo principal

será estabelecer uma reflexão sobre a produção das imagens selfies pelo aluno e propor uma

abordagem estética no contexto da linguagem visual nas aulas de ensino de arte. Entre as metodologias

de pesquisa de campo, serão adotadas entrevistas e questionários para identificar o público-alvo.

Pretende-se apresentar material instrucional, tipo tutorial, que possa contribuir com o aprendizado e o

uso de tecnologias disponíveis para o tratamento de imagens fotográficas e difusão nas redes sociais,

conforme o recorte desta investigação.

ensino de arte; tecnologia 

educacional; fotografia; telefone 

celular

ARTE

ELENIZE MARIA 

BASSAN

INDÚSTRIA 

CULTURAL:CONSTRUIND

O POSSIBILIDADES 

ATRAVÉS DA COLAGEM

O Projeto de Intervenção Pedagógica se propõe a pesquisa e ao estudo da colagem enquanto linguagem

artística, tendo como tema gerador a indústria cultural. Para isto, abordam-se conceitos de cultura,

cultura popular, cultura de massa, bem como o percurso histórico da colagem em diferentes

movimentos e períodos, sua presença na arte brasileira e na contemporaneidade. Investigam-se ainda as

técnicas e elementos compositivos que possam subsidiar o exercício da plástica e da estética, e a

apropriação, desconstrução e reconstrução de imagens e seus significados. arte; cultura; colagem

ARTE

GISELE MARIA 

CORTIANO

As representações do 

corpo e do desenho no 

corpo

A proposta, As representações do corpo e do desenho no corpo compreende ser oportuno, pois vem ao

encontro das necessidades das escolas, promovendo a sua reflexão e discussão, a saber, o corpo como

suporte artístico, por entender que as referências de sentido, acabam se perdendo ao longo do tempo,

dentro desta sociedade cada vez mais voltada ao individualismo. O papel da escola é fundamental, na

construção de uma consciência do uso do desenho no corpo, quando localiza esta linguagem na história

e na cultura, incluíndo-a na de outros países, outros tempos, outros povos. Estes processos de reflexão

que levam a criação, acontecem dentro dos contextos social, político, histórico, científico e cultural.

Neles é que encontramos as respostas, às nossas dúvidas e de acordo com Peixoto(2007): “Fora de tal

contexto, todo e qualquer conhecimento se esvazia de significado e se transforma em simples

justaposição de dados, fatos, datas e eventos desconexos. Portanto, estudar As representações do corpo

e do desenho no corpo nos permite o reconhecimento desses vários elementos, suas simbologias que

encontram no corpo humano um dos suportes para esta representação.

corpo; representações do corpo; 

desenhos no corpo



ARTE IARA MARIA JANNUZZI

Poéticas Contemporâneas 

Sul-Americana dos Anos 

1990 à Atualidade

Os movimentos artísticos surgidos com a arte moderna tornaram-se ultrapassados pelas necessidades

sociais e políticas entre as décadas de 1950 e 1960. Com isso, artistas e intelectuais buscaram uma nova

maneira de fazer e ver a arte, denominada arte contemporânea. Neste contexto, a liberdade de criação

e suas ideias prevaleceriam à obra em si. Artistas e suas obras mudaram, como o público também,

participando ativamente, muitas vezes fazendo parte dela. Deixaram de ser apenas apreciadores. Assim

e a arte contemporânea pode causar vários tipos de sentimento, ao ser pensado, questionado, para que

depois, então, faça-se um parecer a respeito. Este projeto procura questionar a arte contemporânea,

não como superação de outros movimentos, mas sim como as poéticas contemporâneas convivem com

pessoas em seu cotidiano e como estão apresentadas em nosso entorno. Abordará as principais

manifestações artísticas nas poéticas contemporâneas: Instalação, Colagem, Assemblage, Objeto, Arte

Efêmera, Intervenções Urbanas, fotografia Artística e Arte Digital. A pouca quantidade de livros didáticos

para o Ensino Médio provoca a questão: Se vivemos num mundo contemporâneo globalizado como não

conhecer o que está se produzindo em arte hoje, seja no Brasil ou entorno, na América do Sul. A grande

mudança ocorrida no mundo das artes abre uma indagação: como dar o conhecimento aos alunos de

Ensino Médio sobre as poéticas contemporâneas e qual processo educativo seria mais adequado para

desenvolver o senso estético neste nível de ensino? Este projeto tem o intento de contribuir para

professores abordarem melhor o tema, as imagens e os significados destas poéticas contemporâneas.

Artes Visuais, Arte 

Contemporânea, Arte 

Educação/Senso Estético a

ARTE

JACKSON CESAR DE 

LIMA

MÉTODOS ATIVOS DA 

EDUCAÇÃO MUSICAL NA 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E ALUNOS 

DO ENSINO MÉDIO E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS

O termo musicalização é muito frequentemente usado quando se trata do ensino de música na Ed

Infantil, porém observa-se que esta forma metodológica de introduzir o conhecimento musical serve

para todos os níveis de ensino na Educação Básica. Neste sentido, pretende-se elaborar um material

didático com conteúdos de música usando como base os métodos de musicalização, assim atendendo a

Lei 11769/08 que trata da obrigatoriedade do ensino de música na Educação Básica.

música; musicalização; métodos 

ativos;material didático, Lei 

11769

ARTE

LUCINEIA MODESTO 

GAZOLA

O diálogo entre a pessoa 

com deficiência e a arte 

por meio de ações 

educativas inclusivas em 

museu de Curitiba

Diante das dificuldades em sensibilizar e conscientizar os educandos com deficiência intelectual no que

se refere à compreensão da arte e à construção de repertório visual busca-se por meio de ações

educativas inclusivas em museu de Curitiba oportunizar a mediação de uma aprendizagem significativa

que venha ao encontro dos educandos, a fim de sensibilizar e conscientizar para que os mesmos

compreendam a arte como expressão individual e que tem uma função social. Para tanto as ações

educativas inclusivas exercem esse papel, pois estas possibilitam aos educandos interagir diretamente

com a obra de arte, bem como colegas e equipe dos museus, desempenhando assim um significativo

papel para a construção e ampliação do repertório em arte. Pretende-se estudar com as visitas aos

museus e o trabalho continuado nas aulas de arte para possibilitar aos educandos com deficiência

intelectual compreender melhor o mundo que os cercam e consequentemente obterem melhor

compreensão da arte.

Inclusão; deficiência intelectual; 

mediação; ação educativa; 

museu.



ARTE

MARCELO CABARRAO 

SANTOS

O discurso e a prática do 

professor/ diretor de 

grupo teatral na escola: 

impactos de sua 

formação

Constata-se no discurso de muitos professores, infelizmente ainda, a utilização como prática educativa

do teatro na escola como mera preparação de “peças” ou “espetáculo teatral” como um fim em si

mesmo, sem qualquer preparação ou preocupação anterior com o desenvolvimento e/ou

aprimoramento da expressividade do corpo e da voz dos alunos envolvidos, por meio de jogos

dramáticos, teatrais ou improvisações. Esta proposta visa analisar os discursos dos professores/

diretores de grupos teatrais na escola e compreender seus processos de trabalho, buscando entender as

metodologias presentes e utilizadas nos processos de criação e manutenção de um grupo de teatro na

escola, sobretudo, verificar a marca dos cursos de formação continuada oferecidos pela SEED, seus

impactos e suas influências na prática pedagógica do professor/ diretor de grupo teatral escolar, que

não é formado na área teatral e/ou não dispõe de preparação para exercer essa atividade na educação.

O presente projeto intenciona também ouvir e dialogar com os professores participantes, a respeito de

suas práticas pedagógicas com a linguagem dramática na escola, bem como, registrar as discussões para

análise e intervenções, favorecendo e estimulando os professores/ diretores que atuam na orientação

de grupos teatrais na escola, a buscar a sua formação cultural, por meio da apresentação de referenciais

bibliográficos e cinematográficos, que possam ampliar suas abordagens no processo de ensino e

aprendizagem da linguagem dramática. Arte; teatro; educação.

ARTE

MARIO FERNANDO 

VERONEZ

Dessacralização do corpo 

humano nas Artes Visuais 

através de construções 

tridimensionais 

contemporâneas.

O desafio como professor da disciplina de Arte parte do princípio de como despertar o interesse e a

reflexão dos alunos do Ensino Médio para a arte contemporânea, em especial para a Escultura

Contemporânea com temáticas que tratam da desconstrução do corpo humano, da apologia ao feio e ao

grotesco. A arte contemporânea absorve, constrói o espaço a sua volta e ao mesmo tempo desconstrói,

desligando-se de antigas crenças, vícios, deficiências, ilusões e valores inadequados. A partir desse

contexto nasceu a ideia deste projeto de pesquisa, que busca alternativas de trabalho que envolvam os

alunos numa reflexão, interesse e pesquisa na disciplina de Arte, pesquisando as relações do corpo

através da desconstrução de conceitos, de beleza e de mecanismos presentes na sociedade,

principalmente no espaço escolar.

escultura, corpo humano, 

desconstrução, belo, feio



ARTE

REGINA CELIA 

PFUTZENREUTER 

DIRENE

Projeto de caderno de 

atividades para aproximar 

a teoria e a prática 

musical utilizando a flauta 

Doce

Este projeto tem a finalidade de estruturar e orientar o ensino de musicalização com a flauta doce. Ele

se destina, prioritariamente, a professores que irão conduzir atividades do ensino de flauta doce. Espera-

se que ele também seja um instrumento útil e de fácil compreensão para alunos. A maioria dos métodos

tradicionais de ensino de música nas escolas ignoram os aspectos práticos. Eles se concentram em

conceitos do formalismo musical com partituras que raramente são executadas pelos alunos com algum

tipo de instrumento musical. Serão trabalhados em todos os momentos da prática pedagógica, os

conteúdos estruturantes da música de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de

Arte/2008. Dessa forma, devem ser contemplados na metodologia do ensino da música, três passos da

organização pedagógica: Teorizar; Sentir e Perceber; Trabalho Artístico. Teorizar, é a parte que estuda o

conhecimento historicamente produzido sobre a música. Sentir e Perceber constitui a fase de

aprendizagem dos conteúdos básicos da música tais como o som, o ritmo, a harmonia e a melodia. O

Trabalho Artístico compreende o momento em que o aluno realiza a atividade criadora. Ensino de música; Flauta Doce

ARTE

STELLA DORTA 

SANTANA

Editor de Imagens, como 

ferramenta de 

aprendizagem nas aulas 

de arte.

Este projeto de intervenção pedagógico será desenvolvido no âmbito do curso de formação continuada

do Programa de Desenvolvimento Educacional 2014-2015. O foco desta investigação se concentra no

ensino das tecnologias e suas linguagens. No âmbito do ensino de arte, este projeto pretende refletir

sobre o uso de recursos tecnológicos e educativos e, como exemplo, vai abordar os editores de imagem

como ferramenta da aprendizagem. A constante evolução da tecnologia no mundo global nos faz refletir

e buscar novos conhecimentos a fim de propiciar novas formas de aplicação da tecnologia no

aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem para a disciplina de arte e alunos no contexto

escolar. Este projeto visa refletir sobre o uso tecnológico educacional de programas, contribuir para a

compreensão do seu caráter pedagógico e, também,, proporcionar aos professores uma reflexão sobre

possibilidades metodológicas para o ensino da arte. Entre as metodologias de pesquisa de campo

destacam-se entrevistas e questionários aplicados com o público-alvo, além de seleção e análise de

material instrucional, a exemplo de tutoriais. A proposta pretende selecionar, analisar e desenvolver

tutoriais para auxiliar o professor e, depois, aplicar este material em sala da aula com seus alunos.

ensino de arte, tecnologias, 

programas educacionais, editor 

de imagens (GIMP).



ARTE SUELI EISENBERG

CONTRIBUIÇÃO 

EDUCACIONAL E SOCIAL 

DAS AULAS 

EXTRACURRICULARES DE 

INSTRUMENTOS 

MUSICAIS DO COLÉGIO 

ESTADUAL DO PARANÁ

A presente pesquisa aborda a importância e a contribuição educacional e social do ensino de música

instrumental voltado à comunidade e alunos com aulas em contra turno no Colégio Estadual do Paraná.

É importante ressaltar que o estudo do instrumento musical complementa os conteúdos trabalhados nas 

aulas curriculares, bem como amplia as possibilidades artísticas e culturais dos estudantes e comunidade

que frequentam o espaço da escolinha de Arte. Os objetivos dessa pesquisa estão relacionadas à análise

da importância das aulas de piano ofertadas considerando os aspectos educacionais e pedagógicos. Essa

pesquisa será qualitativa, com o metodo de estudo de caso, observação como instrumento e a pesquisa

bibliográfica para o suporte metodológico. Os subsídios teóricos apoiam-se em pesquisas e trabalhos de

autores da educação musical que abordam as práticas musicais na escola: Kaplan, Souza, Del Ben entre

outros. Para abordar essa questão, além da contribuição dos autores da área, serão ouvidos dois

professores de piano e os alunos do modulado de piano.

Ensino de piano na escola; Aulas 

extracurriculares; Prática 

instrumental na escola

ARTE TANIA REGINA PIRES

Fomentar a utilização das 

tecnologias de 

informação e 

comunicação TICs no 

ensino da Arte

O presente projeto apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino da arte, com apontamentos da

legislação, da relevância da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na educação,

de softwares aplicáveis ao ensino e aprendizado da arte e das nomenclaturas e definições que recebem

a arte no âmbito digital. Assim, o projeto: Fomentar a Utilização das Tecnologias de Informação e

Comunicação no Ensino da Arte tem como principal objetivo buscar aportes teóricos sobre a

importância da sua inserção nas práticas pedagógicas dos professores, visando ações para melhoria do

ensino e aprendizado da arte. Enfatiza-se que a utilização de recursos tecnológicos como softwares, no

ambiente escolar, promoverá maior qualidade do ensino da arte, pois as aulas tornar-se-ão mais

prazerosas e o aprendizado mais significativo.

Educação, Comunicação; Arte; 

Tecnologia; Software.

ARTE

VIVIANY SALOM DE 

MIRANDA

Jogos Dramáticos na 

socialização do 

adolescente no ensino 

fundamental.

O projeto apresenta o jogo como facilitador do processo educativo, sendo este caracterizado na forma

de jogos dramáticos e teatrais, que desenvolvem em sua prática a sensibilidade, a observação pessoal e

coletiva, a reflexão do papel do espectador e sua participação em ações dramáticas. Possibilita ao

educando vivenciar diferentes práticas que podem contribuir para a melhora do convívio comum,

aprimorando a empatia entre os sujeitos envolvidos. Valorizar o processo de aprendizagem utilizando do

mecanismo do jogo, através de improvisos, jogos de cena, dramatizações e até mesmo esquetes

ilustrativas, mostrar que todos podem se expressar através da linguagem teatral. Compartilhar

descobertas, tolerar diferentes pontos de vista, respeitar as manifestações dos colegas, é o que de fato

irá desenvolver as habilidades sociais do educando.

\"Jogos\" \"dramaturgia\" 

\"improvisação\"



ARTE

CLEONICE KOERICH 

MORGAN

DA ESTÉTICA PESSOAL À 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA: O 

USO DAS REDES SOCIAIS 

NO ENSINO DE ARTE

Este projeto tem como objetivo, refletir sobre os modos como os docentes, veem e expressam suas

experiências metodológicas e o uso das redes sociais no ensino de arte. Penso em como os docentes,

autorizam a referendar por varias linguagens artísticas e metodológicas, de seu ser e estar reflexivo no

contexto do agir no “mundo” como docente. A expressão analítica se sustenta a partir das: Diretrizes

Curriculares da Educação Básica, DCEs, da disciplina de arte, caderno tecnológico, e suas referências

relecionadas e utilizadas na prática pedagógica do ensino da arte contemporânea, suas análises e seus

planejamentos. A qual traz marcas individuais, de leituras, uso tecnológico, dizeres de si, de autores, de

indivíduos, e coletivos que acentuem a forma de expressão. Tal ato sublinha-se, sobre tudo no processo

de autoria metodológica dos professores, com o uso das redes sociais no processo de ensino e

aprendizagem, na prática cotidiana, dos professores de arte.

Ensino; Arte; Cultura; Redes 

Sociais.

ARTE JANETE MARIA BETTO

O ENSINO DE ARTE E A 

EDUCAÇÃO DO SENSÍVEL

O referido projeto relata como problema a construção do ser sensível nas aulas de arte, sensibilizando a

capacidade de percepção do educando, promover um ensino criativo que valorize as diferenças

culturais. Tendo como objetivo Investigar possibilidades pedagógicas na perspectiva da educação do

sensível. Salientando a importância de valorizar as diferentes formas de abordar um mesmo conteúdo, e

as diversas maneiras de ser compreendido. Assim nos deparamos com vários desafios para cumprir

proposições: tornar o ser sensível, afetivo, empático, crítico, criador, comprometido com a sociedade e

ambiente em que está inserido e/ou do qual faz parte.

: sensível; cultura; sociedade; 

Arte

ARTE

ALESSANDRA SIVIERO 

MARTINS ZITO

A ARTE 

CONTEMPORÂNEA UMA 

INCÓGNITA A SER 

REVELADA

A elaboração deste estudo parte da necessidade de estimular o aluno a se apropriar do conhecimento

sobre Arte Contemporânea, para refletir sobre sua realidade já que a arte não é neutra em relação ao

contexto sócio-econômico, político e cultural em que é criada.Nesse sentido, é importante mencionar

que mesmo tendo o seu fundamento no contexto em que foi produzida, passa a constituir uma nova

realidade gerando um processo de interação e interferência na sociedade. Instigando a reflexão no aluno

sobre o lugar da arte contemporânea na atualidade. Analisando a relação existente entre o observador e

o objeto observado para que o aluno perceba a arte como uma provocação, espaço de reflexão e de

interrogação. E apartir dessa reflexão produzir uma instalação.Esse projeto é direcionado aos alunos do

9ºano do Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng de Foz do Iguaçu – Pr.

Contemporâneo – Reflexão - 

Instalação



ARTE MARA ADRIANA PEITER

CARTAZES: UMA 

PROPOSTA DE 

PRODUÇÃO E LEITURA DE 

IMAGENS NO ENSINO DE 

ARTE

Este projeto tem como objetivo realizar uma proposta de intervenção pedagógica que investigue a

produção e leitura de imagens no ensino de arte a partir da comunicação visual nos cartazes. A

contemporaneidade é marcada pela “civilização da imagem”, pois há imagens visuais por toda parte e

isso se intensifica ainda mais com a modernização da tecnologia de produção, pois a informação e a

cultura são predominantemente visuais. Em face dessa realidade, é que se percebeu a necessidade de

discutir e analisar imagens no ensino de Arte, por meio de cartazes. A escolha do estudo de cartazes se

deu devido a sua variedade de possibilidades de atuação em nosso cotidiano, de acordo com o objetivo

de sua comunicação, na qual a imagem tem por objetivo chamar a atenção de espectador. O cartaz se

constitui como um veículo de comunicação de massa, tendo em vista a reprodução em série e sua

afixação em locais públicos, o que permite uma grande repercussão daquilo que se quer propagar.

Arte; Ensino; 

Contemporaneidade

ARTE MARISA SAFRANSKI

Reflexoes sobre a Body 

Art \"Qual o valor da tua 

face\"

A motivação do tema deste trabalho deve-se apercepção de que a incidência de jovens que utilizam

piercings e tatuagens , sobretudo do ensino médio tem se tornado cada vez maior , como resultado

disso fazem uso do corpo como objeto artístico, e como influencia na construção da identidade dos

jovens matriculados no 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Jorge Schimmelpfeng na cidade de

Foz do Iguaçu - Paraná.

Contemporâneo, corpo, 

identidade.

ARTE SALETE ROSA MOTTER

Compreendendo a 

representação abstrata 

no Grafismo do grupo 

étnico Ava Guarani.

Este projeto tem como objetivo realizar uma proposta de intervenção pedagógica que fundamente a

prática em teorias acerca da história do povo Ava guarani em todos os aspectos, com ênfase às

manifestações culturais, mais especificamente o grafismo indígena, promovendo uma discussão acerca

da diversidade étnica, social e cultural como possibilidade no ensino da Arte. A escolha do estudo sobre

a diversidade do grupo étnico Ava Guarani quer por meio do ensino da Arte, utilizando pesquisa

bibliográfica e de campo, eliminar o estereótipo do índio impregnado no imaginário social, enaltecendo

a alteridade, ou seja, a concepção que parte do pressuposto básico de que todo homem social interage e

interdepende do outro. A partir da análise e mudança de conceitos a respeito da perspectiva indígena e

sua forma de ver e entender o mundo, destacamos o estudo do grafismo indígena, através de uma

análise crítica sobre a forma, as estruturas de composição, as técnicas e materiais utilizados,

estimulando a percepção que deve estar presente no olhar dos alunos. A pesquisa iconográfica indígena

trará respostas para entender a origem e formação das imagens. grafismo; cultura; diversidade.



ARTE

ROSANE PINHEIRO 

CANAVEZI VILLA

Um Olhar Poético sobre a 

cidade

O projeto de intervenção pedagógica \"Um Olhar Poético sobre a cidade\" tem como finalidade

problematizar aspectos relacionados às experiências vivenciadas pelo educando com o cenário urbano,

no intuito da (re) construção de um olhar pessoal, próprio e questionador. O assunto nos permite

questionar: Como educar a forma de ver dos alunos de maneira cada vez mais humana e poética? É esse

tema que se pretende trazer para o contexto da escola e, particularmente, às aulas de arte, por meio de

uma sequência de atividades, que possibilitará um contato direto com a diversidade da produção

artística urbana, culturas e épocas, sua história e a produção cultural de sua gente no espaço físico que

abrange a cidade. Pensar, analisar e perceber a cidade sob o olhar no mundo globalizado em que

vivemos, justifica por se querer olhares mais aguçados, intensos, críticos e acreditar que a escola pode

ser este lugar. Para tanto precisamos e pretendemos fomentar construções dos mais diversos olhares

para que realmente possamos ver o espaço da cidade como algo novo, procurando ver neste

espaço/cidade sua história, suas contradições, as informações que nos rodeiam e que muitas vezes nos

passam despercebidas.

Arte; Cidade; Cultura Visual; 

Educação; Ensino de Arte.

ARTE DALVAMAR BINI

BRINCANDO E 

APRENDENDO: JOGOS 

LÚDICOS NO ENSINO DE 

ARTE

É comum presenciarmos o desinteresse e a falta de compromisso de alunos com a aprendizagem, por

estes não se sentirem motivados mediante a falta de diálogo entre suas vivências fora e dentro de sala.

Esta pesquisa visa refletir sobre influências da utilização de jogos lúdicos em sala de aula sobre o

interesse dos alunos em arte. A pesquisa tem caráter qualitativo e se caracteriza enquanto pesquisa-

ação. Pretende-se elaborar propostas pedagógicas com posterior aplicação em uma turma de alunos do

segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Barão de Capanema, em Prudentópolis-PR. As ações

terão como base jogos teatrais e musicais. Sabendo que o professor é agente mediador das práticas

educativas, é fundamental despertar o interesse no aluno pelo gosto em busca do conhecimento.

Improvisação; jogos teatrais; 

jogos musicais

ARTE

LUCIA ARTIOLI NUNES 

MACIEL

Arte Africana e 

Afrobrasileira no ensino 

médio

Este projeto pretende compreender e valorizar a arte africana e afro-brasileira a partir das aulas de arte,

estimulando os alunos a produzirem e dialogaram com essa cultura. Para tanto será necessário

identificar as potencialidades artísticas e criativas dos alunos, fomentando o diálogo entre culturas para

reconhecer a arte africana e afro-brasileira no conteúdo escolar. Adota como referencial teórico a Lei

10.639, Duarte Junior, os DVD´s Arte na escola e os documentos relativos ao ensino de arte e da arte

africana. A metodologia é a pesquisa ação, pois pretende mudar a realidade atual da escola no que diz

respeito ao preconceito étnico e suas manifestações. Espera conseguir mostrar as estudantes do ensino

médio a importância de compreender as manifestações culturais de origem africana tão presentes em

nosso dia a dia.

Arte africana e afro-brasileira; 

Ensino de arte; Produção 

artística.



ARTE

MARIA CONCEICAO 

CHIARELI COSTA

O uso da leitura de 

imagens como agente 

integrador do 

aprendizado da Arte com 

o cotidiano do aluno.

A metodologia de ensino da arte se encontra em constantes discussões no seio escolar, os alunos

acreditam que nesta disciplina os professores oferecem em sua maioria atividades que são voltadas

somente àqueles que possuem o dom artístico, o professor, por isso, sendo visto como um agente

repreensivo de alunos que não possuem a temida aptidão artística. O objetivo é propiciar para os alunos

da educação jovens e adultos do ensino médio a leitura de imagens como mecanismo que lhes

permitam ampliar seus conhecimentos referentes às obras de artes e criar possibilidades de aplicá-los

em prol da valorização da arte. O Modernismo fora o principal exemplo deste modelo de pedagogia,

destacando-se Lasar Segall como importante modernista brasileiro que tem em sua obra preocupações

de ordem social como a miséria, a guerra, o negro, a perseguição e a prostituição. O processo de estudo

da imagem deve se ater ao fato de que nem sempre podemos interpretar uma obra de arte somente ao

observá-la de maneira superficial, devemos então compreender todos os significados e relevâncias da

criação, de sua forma à sua historicidade. A intervenção pedagógica e o estudo de caso serão realizados

através das seguintes etapas: desconstruir nos alunos as opiniões, ideias e concepções superficiais das

imagens observadas, possibilitar uma reflexão crítica das obras de arte de Lasar Segall e ofertar aos

alunos o reconhecimento dos elementos históricos, estéticos e sociais que levam a compreensão de

qualquer obra de arte e sobre o ensino da arte em si.

Ensino da Arte; Leitura de 

Imagem; Modernismo; EJA.

ARTE

SILENE SANCHES 

SOUTO BERNINI

Ler imagens é um direito 

só de professores de 

Arte?

A leitura de imagens é muito importante em todas as áreas do conhecimento, porém, muitas vezes, não

é praticada ou ensinada nas escolas, pelo fato da dificuldade de se desenvolver uma prática pedagógica

voltada para a especificidade da arte visual. Este projeto foi elaborado, visando à participação dos

docentes de todas as áreas do conhecimento. A iniciativa de pesquisar sobre a importância da leitura de

imagens na prática pedagógica advém da necessidade existente no contexto escolar. É extremamente

oportuno à realização dessa pesquisa no Colégio Estadual Arthur de Azevedo de São João do Ivaí, visto

que, a deficiência nessa área do conhecimento é alarmante, pois muitos professores não se sentem

preparados para exercer esse trabalho com os alunos, ocasionando então, inibição e defasagem no

conhecimento. Este trabalho será direcionado aos docentes de todas as áreas do conhecimento que

buscam enriquecer sua prática pedagógica, por meio da leitura de imagens. A sociedade contemporânea

é dominada pelo universo das imagens e exige um olhar diferenciado. Essa iniciativa é uma forma de

compartilhar com os colegas de trabalho algo a mais e também com a qualidade do ensino e da

aprendizagem. As atividades a serem trabalhadas compreendem a leitura de diferentes imagens. A

intenção da pesquisa é buscar, juntamente com um grupo de professores, conhecer mais sobre esse

amplo mundo das imagens, visando à qualidade do ensino, por meio de uma metodologia inovadora,

propiciando atender os desafios existentes na escola, como também usufruir da pesquisa como princípio

educativo.

imagens; leitura; conhecimento; 

prática pedagógica e educação.



ARTE

SILVANA REGINA 

PARRA

ARTE - EDUCAÇÃO E 

CULTURAS INDÍGENAS.

O presente trabalho visa ressaltar que a função da arte na escola está em proporcionar aos estudantes o

conhecimento histórico através dos registros artísticos deixados pela humanidade ao longo dos tempos,

de forma a ampliarem suas capacidades de melhor compreensão do mundo em que vivem, bem como

sua diversidade. A proposta em desenvolver este projeto é mostrar a importância em se ter

conhecimento sobre a cultura indígena no contexto da valorização da diversidade cultural. Este projeto

de intervenção pedagógica tem como finalidade explorar a importância da cultura indígena com os

educandos do Ensino Fundamental e Médio, do Colégio Estadual Jose Siqueira Rosas e membros da

comunidade do Município de Rosário do Ivaí. Com o objetivo de resgatar a arte indígena, trabalhando

atividades de pintura corporal e adereços, mascara e pintura em cerâmica.Despertando nos educandos o 

interesse pela cultura indígena e valorizando a mesma nas aulas de artes visuais. A relevância da

realização deste projeto será mostrar que as artes indígenas revestem –se de particularidades

expressivas e constituem, meio para transmissão de concepções de fundo social, por meio dos quais,

pode ser definida a natureza ou a essência de sua própria humanidade.

CULTURA INDÍGENAS; ARTE 

INDÍGENA; PINTURA.

ARTE VALDEREZ SAGANSKI

Leitura e Encantamento: 

Desenvolvendo o 

Pensamento Crítico a 

partir das Obras de 

Candido Portinari

A Arte vem de encontro com a necessidade do homem em expressar seus desejos, suas angústias, seus

anseios e seus medos, e também como instrumento de conhecimento da realidade. A arte também pode

ser um caminho para se resgatar a sensibilidade, despertando sentimentos inerentes ao ser humano,

como a alegria, o prazer, a tristeza, e, também, ser um instrumento de conhecimento da realidade. Esta

proposta tem como objetivo fazer com que os educandos possam contribuir com o meio em que estão

inseridos, desenvolvendo a sensibilidade e se tornarem críticos sociais valorizando a sua cultura através

das obras do artista brasileiro Candido Portinari que tão bem retrata a diversidade cultural e as questões

sociais do nosso país. Desenvolvendo um olhar crítico e compreendendo as expressões e possibilidades

materiais que podem ser utilizados em Arte. O processo a ser realizado será por meio de pesquisa sobre

a vida do artista, e leitura de imagem de suas obras. Os alunos deverão realizar uma análise e reflexão

crítica com o momento atual, finalizando com a construção de um texto e um painel coletivo. Através da

arte pode-se compreender melhor o mundo e, consequentemente, tentar transformá-lo. Em contato

com a arte, abrem-se os horizontes reflexivos, fazendo com que o mundo contemporâneo seja pensado

criticamente.

Leitura de Imagem; Cândido 

Portinari; Ensino de Arte

ARTE

APARECIDA 

PASCHOALOTTO ALVES

A CULTURA AFRICANA 

NAS MANIFESTAÇÕES 

BRASILEIRAS: MÚSICA E 

DANÇA (SAMBA)

O presente trabalho aborda a influência da cultura africana e sua contribuição, principalmente na

música e na dança brasileira, resgatando a memória, o tempo e os valores da cultura africana,

oportunizando a apreciação e a vivência dos elementos da música e da dança.

cultura africana; dança; música; 

samba



ARTE

CIBELE SUZI ZANONI 

ANDOLFATO

Leitura de Imagens: 

Descobertas possíveis 

pelo olhar

O presente projeto pretende despertar o olhar sensível dos estudantes do 6º ano do ensino fundamental 

por meio da leitura de imagens, estimulando a percepção a partir da experiência estética relacionada à

produção artística atual presente no cotidiano escolar para compreender o entorna da sala de aula como 

parte da diversidade cultural. O referencial teórico está apoiado em Buoro, Martins e Ferraz, entre

outros. Esta pesquisa ação trilhará o seguinte percurso: a) observar; b) interpretar; c) relacionar; e d)

criar. Para tanto, serão propostas ações que considerem não só as obras artísticas contemporâneas,

como também, peças publicitárias, ilustrações. Será uma experiência para os alunos olharem o seu

entorno, perceberem as manifestações artísticas que fazem parte de suas vidas. Serão exercícios do

olhar para a pesquisa e seleção, a fim de retratar aquilo que chama a atenção. Espera-se com essa ação

contribuir para a formação de um ser humano crítico e reflexivo.

leitura de imagem; cotidiano 

escolar, olhar sensível

ARTE

ALDREY SIENDRA 

TAQUES

O PROFESSOR DE ARTE E 

A MANIPULAÇÃO DE 

IMAGENS

Este projeto de pesquisa se objetiva em descobrir como os professores do século XXI se relacionam com

as tecnologias, se fazem uso dessas ferramentas na preparação de suas aulas. Promover a discussão, o

conhecimento dessas tecnologias na Educação e possibilitar o manuseio do programa GIMP para a

manipulação de imagens.

ARTE; ENSINO; TECNOLOGIA; 

METODOLOGIA

ARTE DANIELI MIORANZA

Interatividade e 

coletividade no ensino de 

arte: a lousa digital e a 

docência dialógica.

O projeto aborda a necessidade de formação tecnológica continuada dos profissionais de educação mais

especificadamente, aos professores do ensino de arte para que desenvolvam aulas mais interativas e

despertem a curiosidade pela disciplina através de novas tecnologias. Utilizar tecnologia no ensino da

Arte é uma forma de estimular os alunos a criar no contexto digital. Apresento como problema: Os

professores de arte utilizam as novas mídias e tecnologias em suas aulas de arte? E contemplo o tema:

Interatividade e coletividade no ensino de arte: a lousa digital e a docência dialógica. O presente projeto

tem como objetivo principal desenvolver metodologias de formação docente no uso da lousa digital nas

aulas de arte.

Arte e ensino; Tecnologia; 

Metodologias.

ARTE JOAO MENDES

Gestos do Cotidiano: A 

Cerâmica na 

Contemporaneidade - 

uma Proposta de 

Intervenção Artística

Com a modelagem em argila, mostrar os gestos do cotidiano, observando as cores, formas, textura,

umidade, formas tridimensionais e anatômicas, além de focar na arte contemporânea instigar uma

possibilidade de pesquisa que os alunos poderão fazer para descobrir conceitos que não são utilizados

na comunidade. Fazer uma exposição dos trabalhos em um local público. A argila está no município em

várias regiões, é um material de baixo custo e fornece matéria prima de grande valia, só que em Quedas

do Iguaçu não é utilizada para os trabalhos artísticos. Os alunos terão o conhecimento com o fazer e

modelar as peças e vão mostrar a utilidade da argila para a população de Quedas do Iguaçu e referir-se

ao baixo custo para o desenvolvimento do trabalho artístico com esse material.

Gestos; Comunicação; 

modelagem; mensagem



ARTE

TEREZINHA 

GONCALVES DE SOUZA

NOVAS TECNOLOGIAS NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: 

PRODUÇÃO DE SENTIDOS

As experimentações entre arte e tecnologia vêm aumentando significamente nos últimos tempos no

meio artístico. Deste modo, se faz necessário uma compreensão de como integrar as novas tecnologias

ao processo de ensino aprendizagem em Arte, considerando que estas ferramentas integram o universo

do aluno. Deve-se destacar que as ferramentas por si só não constitui um aprendizado significativo. Cabe

ao professor (a) mediar os processos de forma a proporcionar o desenvolvimento do processo criativo e

formativo do aluno. Os objetivos estão em: apresentar conceitos específicos sobre o tema; analisar as

Diretrizes Curriculares em Arte; verificar o processo de criação por meio da fotografia, fotomontagens e

intervenções em imagens; realizar produções com alunos do Ensino Médio e posterior exposição dos

trabalhos, bem como organizar uma rede social para troca de experiências entre alunos e professor (a).

Assim sendo, o objeto de estudo consiste em verificar de que maneira as novas tecnologias podem gerar

estímulos e novas ressignificações para o conhecimento estético e o trabalho artístico, com uso de

ferramentas de comunicação digitais. A metodologia adotada é de natureza teórica e prática, com

intervenções pedagógicas e produção visual. Espera-se contribuir com reflexões e experiências

vivenciadas para melhorias do ensino da Arte na Educação Básica.

Ensino da Arte; Novas 

Tecnologias

ARTE

ADRIANA MARIA 

GONCALVES ARANEGA

Diálogos entre o Desenho 

e a Gravura com os 

Estudantes do Ensino 

Médio.

“EU NÃO SEI DESENHAR” – Esta é uma fala constante dos estudantes e em especial dos estudantes do

Ensino Médio. Percebo uma desmotivação principalmente pelo viés do desenho. Vivemos hoje em um

mundo totalmente visual, as imagens estão presentes em todos os momentos da vida, os estudantes

cada vez mais conectados. Todo momento temos o nosso olhar condicionado por influências de estilos,

técnicas e modelos de representação, que divulgam estereótipos, padrões de beleza ao invés de

favorecer as investigações estéticas. Esse fato faz com que nós professores comprometidos com uma

educação de qualidade, repensemos nossa prática escolar e conseqüentemente que aos estudantes

resultem em uma aprendizagem mais significativa. A proposta deste projeto visa promover aos

estudantes caminhos que permeiam o desenho; desenho de observação e os procedimentos técnicos da

gravura, em especial da Xilogravura. Oportunizar o desenho de observação que tem por finalidade neste

projeto a educação do olhar. Estimular a linguagem do desenho e da gravura, entrar no campo da

expressão nas artes pelo viés da Xilogravura que com suas particularidades, conduz a um novo modo de

pensar a imagem. Tanto a linguagem do Desenho, como da Xilogravura estimulam o olhar sensível do

estudante para uma representação visual do mundo. Educação; Desenho; Gravura

ARTE CELIA DE SANTA

ENTRE O SABER E O 

QUERER NO DESENHO: 

UMA EXPERIÊNCIA COM 

PROFESSORES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL.

Este projeto pretende proporcionar ao professor do Ensino Fundamental II aulas de arte que desafiem a

criação, sem a utilização de modelos ou estereótipos, indagando a importância de experimentar o novo,

redimensionando uma tarefa prazerosa e satisfatória, que resulte em algo novo, original, através de

pesquisa e exercícios que levem o professor a entender a relação dos conceitos de arte com seus

conhecimentos e sentimentos. Para tanto adotará como referencial teórico Martins, Camargo, Iavelberg,

entre outros. A metodologia adotada é a pesquisa ação, na qual são as ações dos pesquisados que

orientam a realização dos trabalhos. Esperamos conseguir promover a formação continuada desses

professores de modo que a arte seja vista de outro modo e subsidie as futuras ações docentes

desenho, ensino de arte, 

estereótipo, produção artística, 

formação continuada em arte.



ARTE LANEIR ALVES

REFINANDO O OLHAR 

PARA A CONSTRUÇÃO DA 

COMPREENSÃO CRÍTICA 

DA IMAGEM: UMA 

EXPERIÊNCIA COM 

ALUNOS DO SEGUNDO 

ANO DO ENSINO MÉDIO

Este projeto será desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Attílio

Codato, no município de Cambé. Considerando que a leitura de imagens e o desenvolvimento do olhar

serão a essência deste projeto, adotaremos Martins, Buoro, Pareyson, entre outros, para tratar desses

assuntos. Será realizada uma pesquisa-ação que se desenvolverá a partir de experiências fotográficas,

com alunos do ensino médio, cujos temas causem estranhamento ou encantamento. Cada aluno irá

construir um Diário do Artista, no qual registrará o percurso trilhado, desenvolvimento, imagens,

narrativas e demais observações pertinentes ao tema trabalhado. Esperamos com este projeto

sensibilizar e conscientizar nossos alunos sobre a importância de desenvolverem um pensamento crítico

diante das imagens tão presentes nesse universo.

Leitura de Imagem; 

desenvolvimento do olhar; 

sensibilidade, fotografia, 

produção artística.

ARTE

LIGIA MARA PRETO 

RAEL

Pesquisar, apreciar e 

experimentar para 

valorizar a Cultura Afro-

Brasileira através do 

ensino de Arte no âmbito 

do Ensino Fundamental.

O seguinte projeto visa buscar teorias e práticas da cultura popular brasileira, especificadamente Arte

Africana e Afro-Brasileira como possibilidades de conhecimento e práticas da arte no Ensino

Fundamental. Arte Africana - Máscaras.

ARTE

MARCELO GALVAN 

LEITE

História(s) do Cinema e 

produção de Stop Motion 

nos laboratórios de 

informática das Escolas.

A utilização de recursos tecnológicos nas salas de aula vem se ampliando nos últimos anos, a

implantação de ferramentas tecnológica no interior do ambiente escolar, por políticas Estaduais e

Federais e Municipais, se torna cada vaz maior, laboratórios de informática, tv\'s multimídia, entre

outros, são mais comuns nas escolas. Isso também acontesse no dia a dia de nossos alunos e tem papel

mais corriqueiro na sociedade, dificilmente encontramos alunos que não tenham contato ou possuam

alguma ferramenta tecnológica com recursos midiáticos, seja um celular, um computador, ou outros.

Nesse sentido, como pensar práticas pedagógicas que venham a utilizar esses recursos tecnológicos

como ferramentas pedagógicas no ensino de Arte e possibilitar aos alunos conteúdos da Arte para a

prática da criação artística, buscando despertar o interesse de nossos alunos para a discíplina, além de

inicia-los no manuseio de softwares gráficos livres a fim de que eles possam ampliar suas possibilidades

de expressão criadora em sala e utiliza-las em seu cotidiano quando necessárias.

Cinema, stop motion, software 

livre.

ARTE

MARCIA CHRISTINA 

SANCHES

LER PARA CONSTRUIR: 

AMPLIANDO O 

REPERTÓRIO DO ALUNO 

PARA DESENVOLVER SUA 

POÉTICA PESSOAL

Este projeto pretende aprofundar as reflexões sobre a leitura de obras de arte, promovendo a ampliação

do repertório visual para contribuir com o desenvolvimento de uma criação artística como poética

pessoal pelos alunos. Para tanto adota como referencial teórico Martins et all, Buoro e Camargo, entre

outros. Realiza uma pesquisa ação para ampliar o repertório visual dos alunos do 3º ano de um Ensino

Médio e conscientizá-los sobre a importância de aprimorar o olhar e a criticidade diante das imagens.

Espera promover maior envolvimento dos estudantes com as aulas de arte, tornando-as mais profundas

e significativas em suas vidas.

olhar leitor, leitura de imagem, 

criação artística



ARTE

MARLI MARIA SIENA 

DE ANDRADE

LUA DE CETIM: UMA 

METODOLOGIA PARA O 

ENSINO DE ARTE A 

PARTIR DA IMAGEM 

CONTEMPORÂNEA

O presente projeto tem como objetivo a apresentação de uma proposta metodológica para o ensino de

Arte. Ele será desenvolvido junto a alunos do 9º. ano das séries finais do Ensino Fundamental de uma

escola Pública. Tal proposta está inserida dentro do conteúdo tratado como Arte Contemporânea; tema

controverso que ainda gera atenção por parte dos estudiosos, professores e alunos. Para atingir tal

objetivo buscou-se na contemporaneidade as obras de Elifas Andreato, um artista gráfico de renome

nacional. Tais obras, possibilitarão discutir o que é Arte e o que pode ser chamado de Arte

Contemporânea, discussão a partir da qual se pretende chamar de processo metodológico para o ensino

e a aprendizagem da Disciplina de Arte. Dentre as obras do referido artista, foi selecionado um cartaz

intitulado Lua de Cetim, obra que pretende possibilitar a referida discussão a partir da sua leitura. O

material utilizado será resultado de um levantamento bibliográfico, bem como, de contatos que já

começaram a ser mantidos com o artista a respeito de seu arquivo e, especialmente, do cartaz Lua de

Cetim, título do qual se apropriou este projeto no intuito de chamar a atenção para as diversas

linguagens possíveis para o ensino da Arte Contemporânea.

Arte Contemporânea; Elifas 

Andreato; Lua de Cetim; 

Metodologia do Ensino de Arte;

ARTE IVANETE DIAS ALVES

A Arte entre a Magia e a 

Fotografia: Reflexões e 

Práticas sobre a Imagem 

no Mundo 

Contemporâneo

O presente projeto de intervenção pedagógica, direcionado aos alunos dos anos iniciais do ensino

médio, procura articular determinadas teorias da imagem que discutam a condição do homem

contemporâneo num mundo constituído por imagens. Tais teorias possibilitam um diálogo entre linhas,

formas e cores que forneçam subsídios para se discutir alternativas metodológicas que abordem à

representação da imagem tradicional e técnica tendo como foco conduzir o aluno a construir

mecanismos que o levem a interpretar as imagens fotográficas percebendo o processo de manipulação

que envolve o ato de fotografar. Para tanto, o projeto faz um recorte que parte, dos modos de

representação, desde as imagens pré-históricas, passando pelas pinturas surrealistas de Magritte até as

imagens da sociedade contemporânea. As teorias abordadas partem de conceitos discutidos pelo

ensaísta Flusser que considera que o mundo contemporâneo é dominado pelas imagens técnicas. Outros

estudiosos como Gombrich, Machado, dentre outros complementam a discussão teórica. Tais teorias

somadas as estratégias de trabalho, sugeridas pelo educador Hernández, buscam construir uma relação

entre teoria e prática que leve o aluno a perceber que o conceito de representação, enquanto imitação,

não se aplica a todas as culturas mas, muda em função do contexto e da ação do criador em registrar a

cada tempo o mundo a sua volta. Toda abordagem teórica e prática parte do princípio de que os objetos

são fontes de conhecimento e, é no entrelaçar, do passado e do presente, e das vivências do indivíduo

que é possível levar o aluno de conhecedor a leitor crítico de outras imagens

Arte; Magia; Fotografia; 

Representação e Manipulação.



ARTE

REGINA DE FATIMA 

RAZENTE FASSINA

DO FIGURATIVO AO 

ABSTRATO: UMA 

CONSTRUÇÃO A PARTIR 

DE ELEMENTOS DO 

COTIDIANO

Em experiências anteriores, observamos a dificuldade dos alunos em identificar-se com a Arte Abstrata e

na utilização de instrumentos de desenho como a régua e o compasso. Geralmente a arte é unicamente

uma imagem bonita, de possível identificação e que remete a uma figura reconhecível. Diante disso, não

conseguem ver e considerar o abstrato como arte e são capazes de relacionar as imagens ao seu redor

como imagens da arte abstrata e muitas vezes nem mesmo a arte com figuras reconhecíveis é

relacionada. Dessa forma a arte se afasta da vida, tornando-se algo à parte, como um conhecimento

possível apenas para alguns. Constatando essa dificuldade diante da Arte Abstrata, problematizamos

sobre quais as significações podem ser construídas por meio da composição entre a arte e a vida por

alunos do 6°Ano do Ensino Fundamental. No desenvolvimento das atividades objetivamos a construção

de significados por meio da composição entre a arte e a vida, significar composições abstratas a partir da

pesquisa de azulejos, a forma de compor de Escher e expor os trabalhos realizados como forma de

socialização das significações no processo de criação artística.

ARTE-CONSTRUÇÃO DO 

COTIDIANO

ARTE ROSEMERI BOFF

Em cena: o ensino do 

movimento na Educação 

Especial através dos jogos 

teatrais

O referido projeto ressalta a importância dos jogos teatrais na educação especial, como processo de

aprendizagem do educando, na vivência do lúdico, na experiência da criatividade, principalmente na

afirmação e construção de sua individualidade e na sua interação com o contexto social, desenvolvendo

suas potencialialidades cognitivas, afetivas, psicomotoras e estéticas. Jogos teatrais, educação especial

ARTE

TANIA MARA 

GUARNERI

O sensível através da 

fotografia no campo 

expandido. Moradias, 

objetos e seus 

significados!

O presente projeto tem por objetivo compreender e experienciar o pensamento de João Francisco

Duarte Junior de como é possível educar pelo sensível, pelas expressões artísticas fotografia no campo

expandido e instalação sinestésica usando como tema moradia e os sentidos: visão, olfato, tato, paladar,

audição.

Sensível, Fotografia, Instalação 

sinestésica

ARTE

LUANA NINOW 

CHAGAS

Movie Maker: A utilização 

de recursos midiáticos 

nas aulas de arte.

Este projeto se justifica pela necessidade do professor de arte estar em constante formação diante de

toda tecnologia disponível na escola, sendo que ele é o principal ator no processo de ensino

aprendizagem do educando, para tanto, a necessidade de fazer uso da tecnologia em suas aulas,

instigando a curiosidade do aluno, bem como, buscando novos caminhos de apresentar os conteúdos,

através dessa diversidade de aparatos tecnológicos disponíveis na escola. Como problema destaco: A

utilização de recursos tecnológico como o editor de vídeo movie maker pode trazer benefícios nas aulas

de Arte? Desenvolvo com o tema: Movie Maker: A utilização de recursos midiáticos nas aulas de Arte. O

objetivo do projeto é possibilitar meios didáticos de interligar as linguagens artísticas em relação aos

conteúdos e à criação, pelo uso de software de edição audiovisual.

Arte e ensino; Tecnologia; 

Metodologias.

ARTE MARIA CECILIA BURIGO

A linguagem fotográfica 

na sala de aula

O presente projeto visa desenvolver no Colégio Estadual Jorge Queiroz Netto, com os alunos do primeiro

ano do Ensino Médio, o aprofundamento do processo de leitura de imagens relacionando com a

linguagem fotográfica a fim de construir o olhar fotográfico desses alunos. Através de oficinas de prática

fotográficas levar os alunos a reconhecer os princípios básicos da linguagem fotográfica valorizando a

fotografia como linguagem visual.

leitura de imagem; linguagem 

visual; linguagem fotográfica



ARTE IRIA NAIR SCHNORR

A Cultura Material 

Guarani na 

T.ITekohaAñetete

O presente projeto consiste em uma Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento

Educacional (PDE) 2014, intitulado “Cultura Material da Terra Indígena (T.I) Tekoha Añetete” e será

desenvolvido no Colégio Estadual do Campo Santos Dumont Ensino Fundamental e Médio, com alunos

do 1º Ano do Ensino Médio, no distrito da Moreninha, Santa Helena - Pr, na disciplina de Arte. Tem

como objetivo analisar os aspectos da Cultura Material da Terra Indígena (T.I) Tekoha Añetete, com o

intuito de aproximar os alunos não indígenas do conhecimento dessa comunidade. A partir de um

diálogo entre antropologia e a História do Ensino da Arte, bem como os aspectos históricos da cultura

Guarani. A princípio explanamos sobre os termos interculturalidade, multiculturalidade e pluralidade

que aparecem nos documentos que abordam a arte e a cultura indígenas, logo após apontamos

aspectos gerais da etnia Tupi-Guarani no Paraná. Em seguida foi feito um breve relato sobre a T.I Tekoha

Añetete sobre sua formação histórica e a vinda no extremo oeste do Paraná. E assim concluiremos

através de estudos e afirmações de teóricos em relação a Cultura Material Guarani ( o grafismo, a

pintura corporal bem como a cerâmica, a música, a escultura a dança e objetos usados em rituais

sagrados pelos indígenas), onde quase sempre cumprem uma função utilitária no cotidiano da

comunidade.

Arte; Cultura Material Guarani; 

Interculturalismo

ARTE

VALDECI MARIA 

TRAINOTTI

Novas Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação em sala de 

aula

O presente projeto pretende mostrar a necessidade de trabalhar com novas tecnologias de informação e

comunicação, na disciplina de Arte, em benefícios da aprendizagem escolar para estimular a aquisição

de novos saberes e a consciência do educando a respeito de como será o processo visando despertar um

interesse real em adquirir conhecimento e que esse lhe seja significativo, pois cada vez mais há a

necessidade de uma educação abrangente, portanto deve-se procurar novas saídas para suprir as

carências encontradas em sala de aula e propor atividades voltadas ao real interesse dos alunos, para

que os mesmos se vejam como agentes do processo educacional. Tendo em vista que os recursos

digitais vieram para ficar e também para revolucionar a prática pedagógica e, consequentemente,

estimular a participação dos alunos, potencializar o processo de aprendizagem em várias áreas,

melhorando a forma de ensinar e promovendo a democratização do conhecimento, vê-se a necessidade

de se pensar o ensino de Arte numa perspectiva dialógica com a finalidade de formar leitores completos

nesse tipo de linguagem, pois ler uma obra de arte não é apenas decodificá-la, mas construir sentido

sobre o que ela representa a partir da análise de suas características estruturais, sendo assim é

necessário levar o aluno a compreensão do conteúdo em estudo, por meio da observação, reflexão,

compreensão e sistematização, para que perceba as diferentes possibilidades de trabalhos em artes

visuais fazendo uso de equipamentos e recursos tecnológicos de informação e comunicação disponível e

produza trabalhos utilizando essas ferramentas.

Arte, artes visuais, novas 

tecnologias de informação e 

comunicação



BIOLOGIA

DANIELE FERNANDA 

COSTA

Sexualidade e 

Adolescência: Reflexões 

sobre temas para serem 

trabalhados em sala de 

aula

A proposta deste trabalho é promover possíveis mudanças positivas na prática pedagógica,

proporcionando ao professor uma maneira mais dinâmica de interagir com seus alunos e assim, poder

ajudar o professor a lidar melhor com questões referente à Educação Sexual. Não podemos ser omissos

a essa questão, pois é natural do ser humano desenvolver a sexualidade nessa faixa etária. O professor

deve trabalhar o assunto sexualidade de uma forma simples, objetiva e franca com seus alunos, assim

com certeza promoverá uma aprendizagem significativa e que poderá levar essas informações para sua

vida presente e futura, tentando agir de forma consciente e segura em suas relações afetivas. Para isso

foram selecionados alguns temas que serão problematizados durante a implementação do projeto, tais

como: DST’s, gravidez, diversidade de gênero e o papel da mídia no desenvolvimento do adolescente e

da sexualidade.

Sexualidade; dinâmicas; 

aprendizagem reflexiva.

BIOLOGIA

EDNA APARECIDA 

PEDERSOLI

Recursos de Ensino: uma 

proposta lúdica para o 

ensino de Biologia Celular

Este projeto busca diminuir a complexibilidade dos conteúdos de Biologia por meio de atividades lúdicas

ao ensinar o conteúdo de Citologia. O lúdico é uma importante ferramenta para o aprendizado dos

alunos em sala de aula. O foco deste trabalho são os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), cujo

perfil é diferenciado do ensino regular, pois são vários os fatores que os levam a retornar para a escola.

Sendo assim, o professor deverá ter um olhar atencioso ao preparar suas aulas, tornando-as mais

interessantes, motivando os alunos para estudar conduzindo-os a serem parte integrante do processo

ensino e aprendizagem. Destacamos a importância do professor que ao planejar suas aulas deve buscar

formas didáticas e metodológicas que aproximem o conteúdo ensinado e a vivência do aluno,

oportunizando aos mesmos uma aprendizagem que lhe traga significação. As estratégias de ação

apresentadas neste projeto são diversificadas envolvendo o conteúdo “célula”, procurando trabalhar de

forma lúdica: jogos, vídeos, modelos, desenhos, atividade experimental, caça-palavras entre outros. Esta

proposta visa favorecer a aprendizagem significativa. Espera-se que o aluno possa entender a estrutura e 

o funcionamento da célula, fazendo relação com a manutenção da própria vida. Citologia; Lúdico; Aprendizagem

BIOLOGIA

ROSANGELA MACULAN 

CARRENHO

Conceito de biotecnologia 

para interação na prática 

social do aluno de ensino 

médio

O momento atual é de grandes modificações em função de aumento da população, mudanças climáticas

e na qualidade de vida em nosso planeta. Diante da necessidade em acompanhar os acontecimentos,

estão sendo elencados nos livros didáticos, conteúdos como Biotecnologia. Dessa forma, este projeto se

justifica, pois pretende propiciar ao aluno a compreensão de conceitos referentes ao tema em questão,

melhorando a interação entre o conhecimento científico e o conhecimento prévio dos alunos,

vivenciando em seu cotidiano. Para tanto, será utilizado mapa conceitual como avaliação dos

conhecimentos adquiridos sobre Biotecnologia.

Biotecnologia; conceito; 

cotidiano.

BIOLOGIA

PAULO HENRIQUE 

MUELLER

INSERÇÃO DA HISTÓRIA E 

CULTURA AFRO-

BRASILEIRANA DISCIPLINA 

DE BIOLOGIA

O presente projeto visa investigar a abordagem da temática étnico-racial nos livros didáticos ofertados

para a escolha do livro de Biologia no PNLDEM 2009 e pretender propor atividades no ambiente virtual

de aprendizagem Moodle para complementar e efetivar a inserção desta temática na disciplina de

Biologia, contemplando assim a inserção do estudo das culturas afro-brasileira e africana

(implementadas pela lei 10.639/03 e complementada pela lei 11.645/08).

Biologia; relações étnico-raciais; 

moodle



BIOLOGIA RAQUEL MARSCHNER

A Biologia e a Lei 

11.645/08: diálogos 

possíveis

Para discutir a questão indígena é necessário deparar-se com mais de 300 povos territorializados no

Brasil, cada um com suas visões de mundo, crenças, costumes, línguas e processos de ensino e

aprendizagem. A Lei Federal 11.645/08 trouxe a obrigatoriedade do trabalho com a história e cultura

indígena em todo o currículo escolar. Diante disso, realizar a conexão entre os conhecimentos indígenas

e os conteúdos curriculares, apresenta-se como mais um, dentre outros desafios para o ensino de

Biologia. As Diretrizes Curriculares de Biologia do Estado do Paraná orientam para a percepção crítica e

um entendimento das interferências nas relações sociais e históricas no trabalho com a disciplina

escolar. Deve-se buscar auxílio na história e filosofia da ciência para mostrar a não neutralidade e as

relações que perpassam a construção dos conhecimentos biológicos. O desconhecimento destas

relações contribui para o fortalecimento de formas preconceituosas e discriminatórias sobre como se

valorizam determinados saberes em detrimento de outros. Assim, a intenção desta proposta de trabalho

será a elaboração de materiais de apoio e encaminhamentos metodológicos que possam fornecer

subsídios para a atividade pedagógica de professores de Biologia no auxílio ao combate do preconceito e

da discriminação no ambiente escolar, tendo em vista a questão indígena.

Ensino de Biologia; Lei 

11.645/08; encaminhamento 

metodológico

BIOLOGIA

RICARDO POZZETTI 

JUNIOR

A FOTOGRAFIA COMO 

INSTRUMENTO DE 

EDUCAÇÃO EM MEIO 

AMBIENTE

O trabalho será realizado no Colégio Estadual Papa João Paulo I, município de Almirante Tamandaré,

Estado do Paraná, Brasil. Pretende-se trabalhar o tema meio ambiente, visto que o município e a própria

escola não realizam um trabalho efetivo de educação em meio ambiente. Existe uma compreensão

muito geral sobre o que seja meio ambiente, sendo que esta compreensão não reflete no dia a dia em

ações práticas. Pretende-se trabalhar as representações sociais dos alunos sobre o meio ambiente,

utilizando como ferramenta a fotografia. A análise de conteúdo será o método para trabalhar estas

representações por meio das imagens obtidas. O objetivo geral será o de proporcionar o

desenvolvimento da consciência crítica dos alunos na compreensão do meio ambiente através da

utilização de imagens fotográficas produzidas por eles mesmos.

Fotografia, educação em meio 

ambiente, consciência crítica, 

representações sociais.



BIOLOGIA SILVIA REGINA SANTOS

Relações Étnico Raciais na 

Educação

O Brasil é um país multicultural e pluriétnico, onde a educação foi pautada em um currículo

etnocêntrico, negando a sua negritude cultural. As desigualdades étnico raciais são visivelmente

palpáveis em um contexto de preconceitos e discriminações, que perpassam todas as instituições

sociais. O grande desafio desse projeto de intervenção na escola é promover ações pedagógicas

fomentando a institucionalização da Lei 10.639/03. Para que se efetivem na prática curricular as

Relações Étnico Raciais na Educação. Pretende-se que a implementação da Lei, deixe de ser um mero

instrumento legal para se tornar prática de construção e reconstrução de valores, dando visibilidade à

cultura Afro-brasileira e Africana. Buscando respeito à diversidade humana e reconhecendo a

participação do negro na construção do país. Com o intuito de neutralizar a violência explícita ou

simbólica, gerada por toda forma de racismo e discriminações. Construir estratégias e instrumentos para

ações, em que se propõem diálogos e reflexões, permeando um processo de reeducação que venha

romper com paradigmas e concepções do currículo eurocêntrico. Conquistando uma educação inclusiva

e libertadora. Sensibilizar os docentes da necessidade de elaborar o planejamento de forma que os

conteúdos estejam atrelados a essas questões e que é pertinente também desenvolver o trabalho pelo

viés da interdisciplinariedade. No ensino de Biologia pretende-se articular encaminhamentos

pedagógicos, através do conteúdo de genética, a fim de desmistificar teorias racistas. Trilhando por esse

caminho, almeja-se atingir uma educação igualitária no contexto escolar.

Igualdade Étnico Racial; Lei 

10.639/2003; Biologia.

BIOLOGIA

ELAINE FERREIRA DA 

SILVA

O ensino e a 

aprendizagem do 

conteúdo “célula” na 

perspectiva da 

metodologia da 

pedagogia histórico-

crítica

Um Ensino da Biologia que visa a formação do cidadão contemporâneo, crítico e participante das

decisões científicas e tecnológicas, requer muito mais que a simples memorização de conceitos e fatos.

A utilização de metodologias diferenciadas, em especial a metodologia da Pedagogia Histórico Crítica,

poderá trazer benefícios para a apropriação dos conceitos. Este projeto de intervenção pretende analisar 

como a metodologia da pedagogia histórico-crítica será capaz de contribuir para a apropriação dos

conhecimentos científicos, em suas várias dimensões, quando comparada aos modelos convencionais de

ensino e aprendizagem, do conteúdo “célula”. A pesquisa-ação norteará o trabalho de pesquisa através

do planejamento – observação - ação – reflexão. A coleta de dados ocorrerá por um questionário quali-

quantitativo para analisar os conhecimentos prévios dos alunos e, também, pela observação

participante. A tabulação do questionário e a análise de conteúdo nortearão a reflexão sobre os dados

obtidos. Espera-se que os estudantes do Curso de Formação de Docentes – nível médio - participem de

todas as etapas do projeto e apropriem-se do conteúdo bem como de metodologias diferenciadas de

ensino-aprendizagem.

Ensino de Biologia; Curso de 

Formação de Docentes; pesquisa-

ação; apropriação dos 

conhecimentos científicos



BIOLOGIA

JOSIANE MENDES DE 

MOURA

A FOTOGRAFIA COMO 

RECURSO PEDAGÓGICO 

NA EDUCAÇAO 

AMBIENTAL

O presente projeto de intervenção será realizado com os alunos do Colégio Estadual Eleutério Fernandes

de Andrade, situado em Quitandinha-PR. O trabalho de educação ambiental - EA terá como foco

principal a realidade do aluno e incluirá atividades como a observação do ambiente; produção de

fotografias dos recursos naturais, paisagens, áreas degradadas e a participação na organização da

exposição de fotografias. Os alunos envolvidos terão a oportunidade de conhecer os trabalhos dos

principais fotógrafos da natureza para análise e construção de sua identidade fotográfica, tendo noções

de formas de se utilizar as técnicas de composição fotográfica e oportunidades para desenvolverem a

poética do olhar e a sensibilidade. Realizarão pesquisas sobre os problemas ambientais identificados e

apontarão soluções para os mesmos. No decorrer do processo serão analisados os principais trabalhos

fotográficos realizados pelos alunos em Quitandinha e serão posteriormente apresentados em exposição

para toda a comunidade escolar. O presente projeto também apresenta uma intencionalidade por traz

de uma ação pedagógica que visa transcender o ambiente da sala de aula e promover mudanças

ecológicas positivas na sociedade.

Fotografia; Educação Ambiental; 

Sensibilização

BIOLOGIA LUCIMAR JANDREY

A utilização de filmes no 

estudo dos conteúdos 

biológicos: o caso dos 

microorganismos.

Na historia da humanidade as imagens sempre foram uma forma de se comunicar e ensinar, mesmo

muito antes da escrita. Este trabalho é de caráter qualitativo onde o importante é a interação entre os

sujeitos relacionados com a pesquisa, levando em conta o processo e não apenas o resultado, ou seja,

analisam-se fenômenos, significados, emoções, sentimentos, interações envolvidas e desenvolvidas

durante o processo. Na disciplina de Biologia existe uma complexidade de nomes e eventos, que até

então os educandos não tiveram contato desta forma, ficando difícil a compreensão sem a visualização.

Por esse motivo neste projeto pretende-se investigar as possibilidades de usar a imagem fílmica dentro

da sala de aula, como complementação para a assimilação do conteúdo científico pelos educandos nas

aulas de biologia, no caso dos microorganismos. Independente da forma da organização das aulas pelo

professor, esta, pode ser completada usando-se recursos tecnológicos como vídeos e filmes, pois estes

têm a capacidade de influenciar na concepção das pessoas com relação ao mundo. Já que envolvem os

sentidos que muitas vezes não são mobilizados no processo de ensino formal. É necessário refletir sobre

tudo o que se assiste, pois em cada um destes programas há situações que proporcionam

conhecimentos que influenciam nossas vidas. A contextualização dos conteúdos científicos no ensino de

biologia é muito importante para que seja possível a compreensão e a participação no processo do

conhecimento científico, para isso, a diversidade de modalidades didáticas faz com que os educandos

sintam-se atraídos e interessados pelo assunto em questão, levando em conta as desigualdades entre

eles. Vídeos; Filmes; Microrganismos.



BIOLOGIA

MARIA DE LOURDES 

VERONEZI

Os efeitos biológicos da 

ingestão de bebidas 

alcoólicas.

Problemas relacionados ao uso excessivo de bebidas alcoólicas é uma questão que preocupa a sociedade 

em geral e os envolvidos com educação. Por ser uma droga lícita, ela é a mais consumida e de fácil

acesso aos adultos, adolescentes e jovens, o que leva a um consumo abusivo e contínuo, acarretando

consequências ao organismo e no processo de ensino-aprendizagem. Diante da magnitude desse fato, é

necessário que a família e a escola dialoguem sobre esse assunto, sendo que a informação pode

incentivar os adolescentes e jovens a evitar o seu uso abusivo, e os adultos a poderem orientar melhor

seus filhos. O objetivo do estudo será levar informações aos alunos da educação de jovens e adultos, do

Colégio Estadual (CEEBJA) do munícipio de Assis Chateaubriand – Paraná, Brasil, acerca dos perigos do

consumo de álcool em excesso, visando formular uma proposta que conscientize sobre a questão por

meio de ações educacionais preventivas.

bebidas alcoólicas; informação; 

efeitos do álcool; ambiente 

escolar; prevenção.

BIOLOGIA

DURCELINA PEDROSO 

DA MATA

FERRAMENTAS 

DIDÁTICAS PARA O 

ENSINO DO CORPO 

HUMANO

A falta de conhecimentos sobre as potencialidades dos recursos tecnológicos acessíveis aos alunos e

professores, bem como transformar objetos de fácil acesso em material didático, impede que os

mesmos sejam utilizados a contento no processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, esse projeto tem

como objetivo aprimorar as condições de ensino de Ciências e Biologia, prestando um treinamento aos

professores, a fim de poder utilizar melhor recursos tecnológicos e materiais de fácil acesso,

transformando-os em recursos didáticos para ministrar aulas que favoreçam a aprendizagem

significativa em relação ao corpo humano. As atividades serão realizadas no Colégio Estadual Aníbal

Khury, Iretama-Pr. Serão ministrados cursos aos professores utilizando materiais de baixo custo e fácil

acesso, que posteriormente serão fotografados para produzir animações. Espera-se facilitar aos

professores o acesso e estimulá-los o uso de outras ferramentas didáticas.

Educação; Biologia; Ciências; 

formação continuada; 

aprendizagem baseada em 

experiência

BIOLOGIA

ELIANA MARIA 

GUERMANDI

TRANSGÊNICOS 

CONSUMIDOS E 

PRODUZIDOS NO 

MUNICÍPIO DE 

RONCADOR

Os transgênicos estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano e pouco se conhece sobre os seus

impactos na saúde humana, animal e no meio ambiente. Sendo assim, faz-se necessário e essencial que

os educando conheçam e tenham informações a respeito das vantagens, desvantagens e consequências

do uso de transgênicos para a vida dos seres humanos. Entende-se que essas informações irão contribuir

para a formação do senso crítico e reflexivo na sua formação cidadã e na vida em sociedade. Desta

forma cabe ao espaço escolar propiciar aos mesmos condições adequadas, através de realizações de

estudos dos processos de manipulação genética na obtenção dos produtos geneticamente modificados.

Este projeto propõe atividades com intervenções pedagógicas que visam contribuir na compreensão

histórica do conhecimento biotecnológico dos produtos transgênicos através de diversos recursos

didáticos, como palestras com profissionais, vídeos, textos, entrevistas, pesquisas de campo, coleta de

dados, construção de gráficos, identificação de rótulos dos produtos, produção de folders e exposição

pelos alunos das informações obtidas para a comunidade em geral. Será aplicado no Colégio Estadual

General Carneiro – EFMP de Roncador, Paraná - Núcleo de Campo Mourão – PR, no 3º ano do ensino

médio. Espera-se que os educandos conscientizem-se e socializem as informações adquiridas com a

comunidade escolar e familiar.

Transgenia; vantagens e 

desvantagens; produção; 

consumo; saúde e meio 

ambiente.



BIOLOGIA

ALINE LILIAN PRESTES 

TEIFKE

ADOLESCÊNCIA E 

VALORIZAÇÃO DO 

CORPO: A IMPORTÂNCIA 

DO TRABALHO SOBRE 

SEXUALIDADE NA ESCOLA

A sexualidade é considerada atualmente como um problema de saúde pública e social e a escola tornou-

se um local apropriado e privilegiado tratar desse assunto, pois trabalha diretamente com adolescentes.

E o desenvolvimento desse tema é justificado principalmente devido ao crescimento no número de

casos de gravidez precoce e pela falta de informações adequadas sobre as doenças sexualmente

transmissíveis em especial a AIDS. É preciso favorecer o estabelecimento de um clima propício ao

convívio e a participação de forma que todos possam ser ouvidos e respeitados.

Orientação sexual, prevenção, 

educação

BIOLOGIA

ANGELA SANTOS 

KLAUCZEK

Uma abordagem aos 

alimentos transgênicos no 

contexto escolar

A abordagem da temática “Alimentos transgênicos” se dá devido a necessidade de informar aos alunos

sobre uma problemática social que faz parte da realidade de todos: Os alimentos geneticamente

modificados estão nas prateleiras dos supermercados destinados ao consumo humano, surgindo então,

uma nuvem de insegurança a respeito dos riscos que eles possam trazer para a saúde e para o meio

ambiente. Qual a real contribuição do ensino da biologia frente aos novos avanços da ciência e

tecnologia para a sociedade, diante dos alimentos geneticamente modificados disponíveis no mercado

para o consumo humano? A temática abordada objetiva tornar os alunos conhecedores a respeito dos

alimentos geneticamente modificados, entendendo o processo de desenvolvimento científico da

biotecnologia dos transgênicos e sua relação com o consumo alimentar. Diante disso, estimular o

interesse do aluno a partir do conhecimento cientifico, reconhecendo como a tecnologia pode modificar

o contexto social da vida dos seres humanos, viabilizando discussões no âmbito da saúde humana e

biológica sobre os alimentos geneticamente modificados disponíveis para o consumo, destacando a

importância da utilização do rótulo como ferramenta de informação. Contribuir para desenvolver a

capacidade do educando de opinar sobre os alimentos geneticamente modificados de forma crítica e

participativa, fornecendo subsídios para que ele tenha compreensão do assunto, informação e

conhecimento para decidir sobre os fatos que se apresentam no seu cotidiano, contribuindo para o seu

desenvolvimento pessoal a fim de conscientiza-lo do papel da ciência na sociedade, procurando

aproximar o aluno de questões que estão presente no seu cotidiano, ou seja, o consumo de alimentos

transgênicos.

Organimos geneticamente 

modificados; biotecnologia; 

transgenia e saúde

BIOLOGIA

EDNILSON CASTILHO 

VILACA

O reflorestamento como 

prática de Educação 

Ambiental

Este projeto, que integra o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), tem por finalidade

promover, mediante o reflorestamento de uma área devastada, o engajamento dos alunos e da

comunidade escolar do distrito de Rio do Salto na defesa das causas ecológicas. Para tanto, busca-se

suscitar em tais segmentos a consciência de sua responsabilidade no tocante à preservação ambiental,

bem como o respeito e o zelo pela natureza e seus recursos. Com efeito, delinear-se-ão, para tal fim,

atividades teóricas e práticas que fomentem ações ambientalmente sustentáveis.

Educação Ambiental; 

Reflorestamento; 

Sustentabilidade.



BIOLOGIA

ELICE FATIMA 

ALMEIDA LUCONI

MÉTODOS 

ALTERNATIVOS NO 

ENSINO DE EFEITOS DE 

DROGAS NO SISTEMA 

NERVOSO

Este projeto de intervenção pedagógica foi elaborado para incluir o conteúdo causas e conseqüências

biológicas da utilização de drogas por adolescentes, como um componente curricular significativo. Busca-

se preparar o educando para uma visão crítica, facilitando o seu acesso ao saber científico. Inicialmente,

será realizado um levantamento bibliográfico em livros editorados, periódicos e internet sobre as

drogas, causas e consequências do seu uso, visando à produção de atividades lúdicas que possam ser

utilizadas em sala de aula pelo professor, e também que servirá de apoio para as realizações de

trabalhos futuros entre os educandos, como parte do projeto de intervenção pedagógica na escola.

Esperando-se que a realização de trabalhos de prevenção relacionados ao uso de drogas apresente

resultados significativos no seu controle.

Drogas; Cérebro; Material 

Didático

BIOLOGIA JANIA CRISTINA ROMIG

O Caminho da 

Reeducação Alimentar 

como Perspectiva de 

Qualidade de Vida.

O presente projeto propõe a perspectiva de mudança de hábitos alimentares, desenvolvendo

metodologias que permitem a revisão de conceitos postados pela mídia na estimulação de hábitos

alimentares saudáveis. Existe uma importância emergencial nos desafios a saúde alimentar, visto que a

má alimentação tornou-se caso de epidemia pública. Portanto, as escolas devem ser promotoras de

saúde e estimular a construção de medidas no âmbito escolar que se discuta tais assuntos, de modo a

conscientizar as crianças, adolescentes e jovens sobre os riscos e as consequências patogênicas desta

realidade.

Alimentação; conscientização; 

hábitos; doenças; saúde



BIOLOGIA DOROTEA TRENTINI

Meio Ambiente no espaço 

escolar

Algumas articulações, ações ou atitudes são fundamentais na melhoria do meio ambiente no espaço

escolar, proporciona um espaço privilegiado com o implemento de atividades, sensibiliza o educando na

busca de valores que trazem a convivência harmoniosa com a Escola. O estudo a que se refere este

trabalho vem investigar a prática docente em relação ao tema Meio Ambiente no Espaço Escolar,

interdisciplinaridade, com o apoio de um planejamento anual que se trata de um documento

inteiramente articulado. A análise destaca concepções, importância e discussões sobre o Meio Ambiente

em que se vive, principalmente no âmbito escolar e sua inserção neste planejamento. Práticas deverão

ser propostas, afim de que tanto o profissional quanto o educando sintam-se motivados à realização de

determinada tarefa em prol da aprendizagem, por meio de atitudes simples e cotidianas garantindo

assim um espaço escolar saudável e satisfatório. Trata-se de um tema amplo e abrangente praticamente

em todas as áreas de conhecimento, em processo interdisciplinar que ainda, não é uma prática

frequente na escola. O ambiente ou espaço em que se vive, ou que se ocupa de modo que haja

interação fica evidente a importância e a necessidade da sensibilização dos educandos, da comunidade

para que ajam de modo responsável e com consciência conservando um ambiente saudável para o

presente e para o futuro. Entendendo-se por educação no espaço ambiental, processos por meio do qual

o indivíduo e a comunidade constroem juntos valores sociais, atitudes, competências que voltam a

preservação, conservação do Espaço Escolar, que se trata de um bem de uso comum. Uma escola limpa,

bem conservada, equipada, com espaços adequados, são fatores são parte do que se entende por uma

boa escola Assim se estabelece três eixos: a organização da escola, das salas de aula, uma equipe coesa,

um meio ou canal de comunicação com os pais e a comunidade, que não se trata de uma tarefa fácil,

aplicá-la no dia-a-dia, mas trará resultados positivos, para um ambiente saudável no presente e no

futuro.

meio ambiente;espaço 

escolar;interdisciplinaridade

BIOLOGIA

FABIOLA TYSZKA 

MARTINEZ

CONSUMO RESPONSÁVEL 

COM FOCO NA 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL DOS 

PRODUTOS : UMA 

PROPOSTA DE 

EDUCAÇÃO PARA O 

ENSINO MÉDIO

O presente projeto será norteado pelo tema “consumo responsável” nos eixos contemporâneos da

Educação Ambiental e Educação Fiscal, no ensino de Biologia. Estes eixos fazem parte dos desafios

educacionais contemporâneos da SEED-PR, necessitando ser considerados no projeto político-

pedagógico da escola e também são referidos em legislações federais e estaduais. A proposta contempla

a produção de conhecimentos que identifiquem produtos disponíveis no comércio, ambientalmente

menos danosos, bem como reconhecer formas alternativas mais sustentáveis, no momento da decisão

individual, entre as suas opções de compras. Na temática do projeto há uma fundamentação teórica

sobre meio ambiente, educação ambiental, consumo, consumo responsável e educação fiscal abordados

historicamente. Pretende-se explorar o consumo versus a capacidade de suporte do planeta no intuito

de despertar o senso crítico do educando, considerando a rotulagem ambiental; a responsabilidade pré-

consumo das embalagens; o marketing verde apelativo e também a valorização das propostas e ações

governamentais, especialmente nas compras públicas sustentáveis no âmbito de padrões de consumo

responsáveis.

educação ambiental; educação 

fiscal; rotulagen ambiental; 

compras públicas sustentáveis; 

consumo consciente



BIOLOGIA

FLAVIA MOTTA LIMA 

GUEDES

Formação de professores: 

O Edmodo

Nos últimos anos o uso das tecnologias pelos profissionais da rede pública de ensino do Estado do

Paraná, teve um crescimento acelerado, principalmente após a disponibilização dos recursos como: TV

Multimídia, Laboratórios do Paraná Digital e Proinfo, internet, entre outros, além da oferta de cursos da

formação continuada na modalidade a distância, nesta perspectiva a minha intenção de estudo no PDE

2014, é capacitar os professores de Biologia do Colégio São Pedro Apóstolo de Curitiba, para que estes

caminhem além das informações dos conteúdos disciplinares, que se apropriem e incorporem o Edmodo

em sua prática, com o desenvolvimento de uma nova metodologia no uso desse recurso. O Edmodo é

uma Plataforma Social Privada e Gratuita para Educação muito parecida com o Facebook, mas

desenvolvida para fins educativos, ou seja, é uma rede social de aprendizagem voltada

para professores, alunos e escolas com acesso gratuito. Pode-se criar salas de aula de forma fácil, segura

e colaborativa, oferecendo uma plataforma em tempo real para interações, troca de ideias,

compartilhamento de conteúdo, acesso a tarefas/trabalhos de casa, notas e avisos da escola. É um

ambiente que permite acesso a qualquer momento, local e também em dispositivo móvel, neste aspecto

o professor além do ensino presencial possui a sua disposição um ambiente que poderá ser utilizado

para discussão, reflexão e construção do conhecimento, e rompe com os espaços temporais da escola e

cria uma cultura digital.

Edmodo;Formação de 

Profesores;Ensino

BIOLOGIA

IVONE RODRIGUES 

MACENA BAROSSI

Diversidade Sexual: 

Educação e Respeito

A homossexualidade, suas relações afetivas e sexuais fazem parte, há muitos anos, da vida dos alunos

das escolas brasileiras. O que se observa é que as escolas preferem manter o silêncio e agir como se tais

relações não existissem. É fato que a variedade de gêneros, sexualidades e comportamentos se faz

presente em nossa sociedade, contudo, professores e alunos parecem permanecer despreparados para

conviver com as diferenças. Por vezes essas questões não tem espaço nem para serem consideradas

problemas. Os trabalhos de algumas escolas ainda são bem tímidos com relação à aprendizagem e seus

processos, e por conseguinte respeito das crianças, adolescentes e jovens sobre algumas situações

desiguais e preconceitos que geram sofrimento principalmente nas questões de gênero. Desta forma se

faz necessário o desenvolvimento de materiais e propostas que abordem esta temática de maneira clara

e afirmativa, abordando pontos que abrangem a homossexualidade e diversidade sexual, Diante disto

este trabalho tem como objetivo geral produzir uma unidade didática voltada para a área de Biologia no

Ensino Médio sobre sexualidades e diversidade sexual abordando fatores sócio-históricos e conceitos da

própria biologia. Já os objetivos específicos visam Realizar uma revisão da literatura acerca da

diversidade sexual no contexto escolar; elaborar revisão da literatura sobre os aspectos sociais e

biológicos da orientação sexual e gêneros; elaborar uma unidade didática baseada na revisão da

literatura organizada; inserir a unidade didática nas aulas de biologia; além de avaliar a aplicação da

unidade didática proposta. Para se chegar a tais objetivos realizar-se-á uma pesquisa ação no Colégio

Estadual Padre Silvestre Kandora.

Diversidade sexual, sexualidade, 

gêneros



BIOLOGIA

MERYNA THEREZINHA 

JULIANO ROSA

Uso do Blog Como 

Recurso Tecnológico 

Estratégico na 

Abordagem Sobre 

Suplementos Alimentares

Na atualidade, a busca dos jovens, por um corpo esteticamente perfeito e a falta de uma cultura

saudável, atrelada à mudanças nos hábitos alimentares e à prática regular de atividades física e

qualidade de vida, faz com que os jovens busquem no uso de suplementos alimentares, uma forma à

atingir os objetivos estéticos de maneira mais rápida. Neste contexto, as questões relacionadas à saúde

no ensino da biologia, devem ao longo do ensino médio possibilitar aos estudantes a compreensão,

raciocínio crítico em relação aos conhecimentos biológicos e as futuras tomadas de decisões ao longo de

suas vidas. Desta forma este projeto visa trabalhar com a temática apresentada junto aos professores de

biologia, por meio de novas possibilidades de intervenção pedagógica utilizando como recurso

tecnológico, especificamente a construção de um Blog como ferramenta interativa no processo de

ensino e aprendizagem, na disciplina de biologia.

Alfabetização Científica;Blog; 

Ensino de Biologia; Recursos 

Tecnológicos; Suplementos 

Alimentares

BIOLOGIA

PATRICIA ACIOLI 

CARVALHO

As Analogias e a 

Aprendizagem 

Significativa em Biologia

O campo de estudos da biologia celular e molecular abrange conhecimentos considerados de difícil

compreensão, seja enquanto disciplina de referência na pesquisa e na academia, seja por parte da

divulgação científica e da transposição didática para alunos e professores. Nesse sentido, a organização

destes conhecimentos nos currículos escolares, a especificidade e a complexidade, bem como as

metodologias utilizadas, favorecem a permanência da fragmentação conceitual, descontextualização e

memorização, caracterizando uma aprendizagem mecânica, sem significado para o aluno. A partir destas

asserções, entendemos como necessário o desenvolvimento de novas possibilidades metodológicas, de

estratégias e encaminhamentos para uma compreensão dos conteúdos de biologia celular mais

significativa. A Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por David Ausubel (1918- 2008),

juntamente com o uso das analogias podem favorecer a construção de conceitos e do conhecimento

científico escolar, a partir dos conhecimentos prévios dos alunos.

Analogias; Biologia Celular; 

Aprendizagem Significativa

BIOLOGIA

SAMYRA DE LOURDES 

STEPHAN

BIOTECNOLOGIA E 

BIOÉTICA: IMPLICAÇÕES 

NA ÁREA DE GENÉTICA 

NO TERCEIRO ANO DO 

ENSINO MÉDIO

Na era moderna as novas tecnologias auxiliam no desenvolvimento da genética através do estudo de

diversas doenças, tais como: hemofilia, doenças vasculares, doenças neuromusculares, na recuperação

de pacientes que sofreram lesão na medula espinhal e entre outras. O impacto dessas descobertas

tecnológicas traz questionamentos e inquietações que são discutidas em vários campos das ciências

rompendo paradigmas. Biotecnologia; Bioética



BIOLOGIA

CILENE FRANCISCO 

ARAGAO

A produção de 

organismos 

geneticamente 

modificados, uma 

discussão sobre os 

transgênicos

Atualmente muito se discute sobre a questão dos transgênicos e dos organismos geneticamente

modificados. É um tema polêmico que tem gerado discussões fervorosas entre as duas vertentes, a dos

que são a favor e a dos que sã contra. Desse modo, observa-se que, apesar de estarmos vivendo uma era 

de ricas descobertas científicas e tecnológicas, discutidas no contexto escolar e constantemente

divulgadas por meios acadêmicos e multimidiáticos, de modo a fazerem parte do cotidiano das pessoas,

a maioria da população sente-se despreparada para emitir opiniões fundamentais sobre temas, tais

como transgenia, clonagem e genômica. Isso demonstra que nem sempre os conhecimentos adquiridos

na escola possibilitam que os sujeitos ultrapassem o saber de senso comum ou as primeiras impressões

adquiridas na vivência. O objetivo desse projeto é pesquisar e informar os educandos a respeito deste

tema, trazendo as informações mais atuais possíveis para que possam ter embasamento científico para

se posicionarem criticamente diante de tão sério assunto.

Clonagem; genômica; organismos 

geneticamente modificados; 

transgênicos

BIOLOGIA

LIANDRA MARA 

BRANCO

O ambiente Virtual no 

processo de Ensino e 

aprendizagem de células 

e tecidos

Este estudo aborda o conhecimento relacionado a como utilizar a internet em benefício da construção

do conhecimento científico de biologia, substituindo as práticas de laboratório com microscópio

convencional por atividades realizadas com material disponível na internet, tornando esse

conhecimento acessível aos alunos a partir da promoção de aulas práticas com uso de microscópio

virtual.

Tecnologias; Microscópio Virtual; 

Citologia; Histologia

BIOLOGIA

INES FRANCISCA 

BORELLI

O Mundo Desconhecido 

das Bactérias

O presente projeto de intervenção politíco pedagógica, será desenvolvido no Colégio Estadual Visconde

de Guarapuava com os alunos do 2º Ano do Ensino Médio Inovador noturno na disciplina de Biologia.

Considerando o conhecimento prévio dos alunos no tocante às bactérias, os experimentos práticos

poderão funcionar como estratégias para a superação dos conceitos negativos/depreciativos, como algo

terrível, nogento, contaminante, causadores de graves doenças letais e transformá-lo em conhecimento

científico, para seu benefício e do meio social em que estão inseridos? Atualmente, as bactérias são de

grande importância no campo da Biologia e Engenharia Genética, usadas na produção de alimentos,

adubos, medicamentos e como ferramenta de grande utilidade na produção de organismos

geneticamente modificados. Com base no que foi acima apresentado, este projeto tem a pretensão de

esclarecer aos alunos do 2º ano sobre o papel das Bactérias em nosso planeta. No entanto, como

estratégia de ensino, através da pesquisa-ação, este projeto pretende oportunizar e esclarecer aos

alunos por meio de leituras, atividades práticas, interpretação e análise das informações que venham

gerar ações reflexivas, levando-os a interferir no meio social, onde estão inseridos.

Bactéria, reflexão, ações, 

experimentos práticos, 

interações.



BIOLOGIA

MARINA MAGALHAES 

DE OLIVEIRA SANTOS

A bioética no plano das 

normas concretas sobrea 

origem do ensino 

educacional

A biologia é o estudo da vida, considerada campo da ciência empírica fundamentada na estrutura,

função, crescimento, origem, evolução e distribuição de seres vivos seja em que tempo for. No atual

contexto da educação e da problemática do processo de ensino-aprendizagem, que traduz o

aprendizado como saber científico, falar em educação no sentido amplo da palavra, não tem sido fácil,

pelo comportamento do ser humano perante a vida do próximo e a sua própria, dentro da “moral e dos

bons costumes”. O ser humano em geral tem estado centrado em si mesmo, sem ética, o que faz com

que a intenção do projeto seja a de incutir nos jovem a preocupação com questões sociais, políticas,

comportamentais, que podem interferir em suas vidas, mesmo estando fora do problema. Com relação à 

vida estudada pela biologia, ciência empírica e científica, o trabalho justifica a abordagem sobre o tema

“a bioética no plano das normas concretas sobre a origem do ensino educacional” frente às

transformações que ocorrem nos campos do conhecimento humano, especificamente as práticas

educacionais que propõe à liberdade exercida de modo responsável, junto às aspirações comuns, para

aquisição de conhecimento com aprendizagem. Portanto, este projeto dará oportunidade para ampliar

conhecimentos sobre a ética, e assim poder juntamente com os alunos, identificar a contribuição da

bioética na formação moral de estudantes na relação ciências biológicas e educação. Assim, este projeto

envolve estratégias de ação que serão desenvolvidas pelo professor PDE, com aproximadamente 30

alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Julio Faráh, do município de Ibaiti/PR. Bioética; Educação; Ética.

BIOLOGIA

DANIELA MACIAS 

NOGUEIRA

Discutindo educação 

sexual no contexto 

escolar: Provocando 

diálogos, vencendo 

desafios.

O ambiente escolar é rico em diversidade, tanto nos sujeitos que o constituem quanto nas metodologias

de ensino que são aplicadas para concretizar o ensino de qualidade e garantir a permanência dos/as

alunos/as no processo educativo. Neste contexto este projeto irá abordar e discutir a sexualidade com a

comunidade escolar professores/as e funcionários/as, procurando minimizar a falta de conhecimento e

possíveis dificuldades de abordagem do tema no espaço da escola. A proposta deste projeto é de uma

visão pluralista, na qual aponta encaminhamentos, como textos, dinâmicas, filmes, debates, entre

outros aos professores e funcionários da escola, que permitam levar informações, pluralidade de

leituras, oportunidades de reflexão e discussão e formação continuada, sob uma visão laica, dinâmica,

moderna e coerente com os tempos atuais.

Sexualidade; Educação; 

Formação continuada.



BIOLOGIA JOANIR PAVEZI

Alfabetização científica no 

ensino de Genética.

Este trabalho apresenta algumas possibilidades para a melhoria do ensino e aprendizagem de Biologia,

mais especificamente relacionados ao estudo de Genética na 3ª série do Ensino Médio. Desse modo,

destaca-se a alfabetização científica que propicia leitura e entendimento do discurso científico,

vocabulários e conceitos, importante ferramenta para entendimento e posicionamento do aluno frente

a questões relacionadas com os avanços científicos. Inicialmente este estudo terá como objetivo a

sondagem dos conceitos prévios dos alunos em relação aos termos importantes que serão abordados ao

longo do desenvolvimento do projeto. Em seguida, através do uso de estratégias e recursos

diversificados como modelos, vídeos, pesquisa na internet, estudo de textos científicos e produções de

textos, serão abordados os conteúdos hereditariedade e identificação genética. Todos planejados de

forma clara e concreta que possibilitem situações que estimulem a participação dos educandos e

favoreça assimilação e compreensão dos conceitos. Por fim, buscar indicadores ao longo do trabalho que 

demonstrem que as ações desenvolvidas tornaram os conceitos científicos mais significativos para o

aluno.

Genética; Ensino Médio; 

Alfabetização Científica.

BIOLOGIA

MARIA AMALIA 

AMARAL

Alimentação adequada e 

prevenção da obesidade e 

do diabetes tipo II com os 

alunos do 1º ano do 

Ensino Médio

Atualmente existe a necessidade da reflexão sobre o efeito da alimentação inadequada nas crianças e

adolescentes, tendo em vista, o alerta de números cada vez mais expressivos com relação à doenças que

podem diminuir a qualidade de vida e se tornar um fator limitante no cotidiano de pessoas nessa faixa

etária, como a obesidade e como consequência, o diabetes do tipo II. O conhecimento das causas e

consequências atua como uma ação preventiva para que haja a consciência da relação entre qualidade

de vida e uma boa alimentação.

Alimentação, obesidade, 

diabetes tipo II

BIOLOGIA NIVALDO FERNANDES

A GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA: ANÁLISE 

DAS CONSEQUÊNCIAS E 

DISCUSSÃO DAS 

POSSÍVEIS CAUSAS

A gravidez na adolescência é a temática deste projeto a ser desenvolvido com os alunos do 1º ano do

Ensino Médio do Colégio Estadual Rio Branco- Ensino Fundamental e Médio de Rio Branco do Ivaí - Pr.

Nele estão inseridos conceitos sobre o que se entende por adolescência e sua faixa etária, bem como, os

índices de gravidez a nível de Brasil, Estado, Região e município, onde constata-se através dos dados

coletados, o alto índice de adolescentes grávidas. Os índices são apresentados através de textos,

gráficos, tabelas e mapa. As informações foram conseguidas junto às Secretarias Municipais de Saúde de

Rio Branco do Ivaí e de Rosário do Ivaí, ambos município do norte do Paraná, e também de dados

coletados através de pesquisa realizada em diversas fontes como:jornais, revistas, internet e outros. A

temática será abordada com a pretensão de contribuir na prevenção a gravidez na adolescência, a Aids e

outras doenças sexualmente transmissíveis. O Projeto traz também a estratégia de ação que será usada

para o desenvolvimento do mesmo.

Gravidez; adolescência; índices; 

causas; conseqüências.

BIOLOGIA

MONICA SALLES 

TRINDADE AZEVEDO

AS GOIABAS DE 

CARLÓPOLIS COMO 

INSTRUMENTO DE 

INCENTIVO À PESQUISA 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

O presente projeto tem a intenção de promover o hábito de pesquisa no educando da educação básica

do Colégio Estadual Carolina Lupion, tendo como objeto de estudo as goiabas. A escolha da cultura da

goiaba, com ênfase às goiabas Iwao se deu pelo fato de que Carlópolis é um município alicerçado na

agricultura e tem a fruticultura bem desenvolvida e a variedade de goiaba citada surgiu no município e

leva o nome do agricultor que a observou e a identificou.Com a pesquisa o estudante desenvolverá

condições favorável ao seu desenvolvimento intelectual e social.

Goiaba; Variedade Genética; 

Pesquisa



BIOLOGIA

PRISCILA CORREA 

ROOS

ATIVIDADES PRÁTICAS NA 

APRENDIZAGEM DA 

MORFOFISIOLOGIA DO 

SISTEMA DIGESTÓRIO

Este projeto de intervenção pedagógica propõe analisar a contribuição de atividades experimentais para

a compreensão da morfofisiologia do sistema digestório. Será realizado com alunos do 3º ano do Ensino

Médio, turma A, na disciplina de Biologia, do Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo EFMP, no

município de Loanda, estado do Paraná. Nesta primeira etapa são apresentados os aspectos

metodológicos para o ensino da Biologia, a morfofisiologia e distúrbios do sistema digestório, e as

estratégias de ação que serão desenvolvidas na implementação do projeto. Espera-se que o projeto

apresentado seja significativo, pois considera o aprofundamento, a especialização e o conhecimento

objetivo do sistema digestório, permeado por uma concepção metodológica que permita a compreensão

da morfofisiologia deste sistema por meio de atividades experimentais com diferentes técnicas e

recursos. Busca-se, assim, oferecer subsídios para o entendimento da interação dos elementos

constituintes do sistema digestório e a relação entre seus mecanismos de funcionamento, bem como, a

integração destes conhecimentos com as orientações para a vida como prática social.

morfofisiologia do sistema 

digestório; gastroenteropatias; 

atividades práticas em sistema 

digestório; educação em saúde

BIOLOGIA

CLEIDE APARECIDA 

BARBOSA BORDIGNON

A abordagem da 

sexualidade com 

adolescentes por meio de 

modalidades didáticas 

diferenciadas.

O projeto “A abordagem da sexualidade com adolescentes por meio de modalidades didáticas

diferenciadas”, tem como objetivo levar para dentro da sala de aula reflexões e discussões sobre os

diversos assuntos que a temática da sexualidade suscita aos jovens do primeiro ano do ensino médio

regular. Para tanto, buscará trabalhar com diferentes metodologias para que os participantes se tornem

conhecedores e críticos quanto aos múltiplos temas que surgirão para que desenvolvam autoconfiança,

que conheçam seu corpo e assumam as responsabilidades sobre ele, que respeitem as diversidades, que

tenham atitudes saudáveis e possam viver a sua sexualidade de forma plena e benéfica, sem

preconceitos e tabus. Portanto, a proposta se dará através de dinâmicas em grupo, filmes, leitura e

análise de textos, músicas, quadrinhos ou charges, reflexões, debates e discussões.

Contexto escolar. Adolescentes. 

Sexualidade.

BIOLOGIA

ELEUZI PINHEIRO DA 

SILVA

O uso das tecnologias 

digitais pelos professores 

de biologia da rede 

estadual de Londrina-PR

Os conteúdos de Biologia são complexos e de difícil compreensão, com inúmeros termos novos e

abstratos, inseridos diariamente ao vocabulário do aluno. Levando ele a maioria das vezes, a perder o

interesse pela disciplina por falta de compreensão. Como as tecnologias digitais estão presentes no

cotidiano do aluno, mais precisamente o computador e a internet, esses recursos podem ser úteis à

prática pedagógica. No entanto, só funcionam se forem bem planejadas e organizadas. O uso adequado

proporciona ao aluno um ambiente diferente do tradicional, tendendo a ser bem mais interessante e

podendo levar a uma participação ativa do estudante na construção do conhecimento. Assim sendo com

este Projeto pretendemos analisar juntamente com os professores de Biologia da rede estadual de

Londrina, qual a melhor forma e como utilizá-lo nas práticas pedagógicas objetivando a melhoria no

ensino e aprendizagem.

tecnologias digitais; biologia; 

professores



BIOLOGIA LUCY VANA KOGA

Ensinando Evolução 

Biológica: desafios e 

possíveis soluções

Tendo em vista que o livro didático é considerado um material de apoio na prática docente, é

importante saber como os professores costumam abordar em sala de aula os conteúdos de evolução

biológica neles contidos. Também é interessante descobrir se e quais assuntos relacionados a esse tema

eles costumam ter maior dificuldade em trabalhar em sala de aula, bem como os motivos disso. Só assim

é possível estabelecer estratégias que permitam selecionar/desenvolver materiais que possam suprir as

necessidades desses professores.

Ensino de Evolução Biológica; 

Teoria Evolutiva Moderna; Livro 

Didático; Professores de Biologia.

BIOLOGIA

MARIA SALETE 

BORTHOLAZZI 

ALMEIDA

IMPORTÂNCIA DO USO 

DE LABORATÓRIO NAS 

AULAS EXPERIMENTAIS 

COMO RECURSO 

DIDÁTICO NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

DE BIOLOGIA

O objetivo deste trabalho é apresentar a importância do uso de atividades de laboratório nas aulas

experimentais como recurso didático no processo ensino e aprendizagem nas aulas de biologia. Sendo a

construção do conhecimento um processo contínuo, os conteúdos precisam ser abordados de uma

forma que o aluno possa atribuir significados para sua vida. Assim, os recursos didáticos no ensino de

biologia e o uso de laboratório para o ensino médio pode despertar no aluno, o gosto pela disciplina,

favorecer a aquisição de novos conceitos e desta maneira contextualizar conhecimentos. Serão

propostas atividades praticas com a utilização de laboratório, para o conteúdo química celular. Após, as

atividades serão avaliadas por uma abordagem investigativa, no intuito de verificar se o uso de

laboratório facilita o processo de ensino e aprendizagem.

laboratório de biologia, 

abordagem investigativa, química 

celular.

BIOLOGIA

REGINA AKIKO OGAWA 

FEITOSA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

COM ENFOQUE NA 

SEPARAÇÃO E DESTINO 

CORRETO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS

Para Minc (2005, p.74) a Educação Ambiental é mudança de comportamento. Pode-se afirmar que a

preservação do meio ambiente caminha a passos lentos porque, apesar da realização de várias

Conferências do Meio Ambiente com países de todo o mundo, das ações realizadas pelas escolas

brasileiras, pelas ONGs e toda a sociedade civil, não há mudança de atitude significante quanto as

questões ambientais. Então, o processo de EDUCAÇÂO, no que diz respeito aos impactos ambientais,

provocados pela ação humana, não se concretiza. Quanto aos aspectos legais, no Brasil, foi instituída a

Política Nacional de Resíduos Sólidos para normatizar a separação e destinação correta dos Resíduos

Sólidos. No Estado do Paraná foi criado no ano de 2013 o Programa Paraná sem Lixões que espera

reduzir amplamente os lixões a céu aberto. Muitos autores enfatizam a importância das ações da escola

na formação do cidadão que busque modificar e transformar o ambiente em que vive. Para Silva (2005)

apud Brown(2003, p.25) “a questão não é quanto irá custar para realizar esta transformação, e sim

quanto custará para o planeta, se falharmos”.

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL;RESÍDUOS 

SÓLIDOS;MEIO AMBIENTE



BIOLOGIA

CIBELE FRANZOI SILVA 

SOUZA

Construção coletiva do 

conceito vida

A ciência Biologia tem como objeto de estudo o fenômeno VIDA. De acordo com as Diretrizes

Curriculares do Estado do Paraná(DCEs), ao longo da história da humanidade, muitos foram os conceitos

elaborados sobre esse fenômeno, numa tentativa de explicá-lo e, ao mesmo tempo, compreendê-

lo.Como objeto desse projeto, a vida engloba concepções que se projetem para diversas áreas, dessa e

outras ciências, sendo a definição deste conceito, em sua essência, uma questão

polissêmica.Considerando as diversas áreas da Biologia, não se pode exigir a construção de uma

definição única para a vida da mesma forma que ocorre com conceitos científicos específicos. Dentre os

biólogos deveriam existir tentativas diferentes de definir o termo VIDA, pautadas nas peculiariedades de

cada área do conhecimento biológico.Nessa perspectiva esse projeto se justifica pela proposta de uma

intervenção didático-pedagógica, que será realizada no primeiro ano do Ensino Médio, com o intuito de

possibilitar a construção coletiva de definições de vida a partir dos estudos detalhados das

características e propriedades dos seres vivos.

Ensino, Aprendizagem, Seres 

Vivos, Biologia

BIOLOGIA

JOSIAINE CABELEIRA 

MINIELLO

Representação do Corpo 

Humano e da 

sexualidade: As 

ilustrações da Pré-

História ao Livro Didático.

O presente trabalho visa construir uma intervenção participativa discutindo sexualidade através da

problematização de imagens, desenhos, ilustrações e representações de diversos contextos históricos.

Pretende-se ir além das representações dos livros didáticos, discutindo a necessidade de uma ação

educativa e contextualizadora nas leituras e discussões das imagens e das representações e significados

sobre o corpo, a genitalidade, a sexualidade, a prevenção, a contracepção e sobre os papéis de gênero.

Sexualidade; Adolescência; 

Aprendizagem.

BIOLOGIA RONALDO DIAS JUNIOR

PORTFÓLIO: SUA 

APLICABILIDADE NA 

DISCIPLINA DE BIOLOGIA

É corriqueiro, no ambiente escolar do CE “Prefeito Joaquim da Silva Mafra” de Guaratuba, Pr, escutar

comentários de professores com relação à falta de interesse dos alunos pelas atividades propostas em

suas aulas. Frases como “os alunos não querem nada com nada” são comuns entre os docentes, o que

parece levá-los a um estado de impotência frente à apatia do corpo discente. Em contrapartida, temos

alunos conectados com inúmeras tecnologias e com informações disponíveis quase que

instantaneamente. No sentido de fazer com que o estudo dos conceitos de Biologia tornem-se atraentes

para estes alunos e que devolvam o gosto pelo ensinar dos professores, o presente projeto de

intervenção a ser realizado visa oportunizar elementos para uma análise do recurso “portfólio” como

alternativa de prática pedagógica por parte dos professores que atuam na disciplina de Biologia no

referido colégio. A aplicação do recurso portfólio pode ser uma estratégia interessante no sentido de

tornar as aulas mais interativas, numa prática dinâmica de dar aulas cativantes e eficazes na transmissão

de valores e conteúdo, propiciando, ao mesmo tempo, uma forma de avaliação diferenciada e a

oportunidade de efetiva interação dos alunos entre si e destes com o professor.

Guaratuba, alunos, conteúdos, 

avaliação



BIOLOGIA

MARIA OLANDA 

NUNES BONFIM

O BLOG COMO 

FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NO ENSINO 

DE BIOLOGIA.

O presente projeto propõe utilizar a habilidade e interesse que alunos possuem no uso das tecnologias,

para construir e utilizar um blog de Ensino como ferramenta de intervenção. Tal ferramenta virtual pode

auxiliar o processo de construção e apropriação do conhecimento, sendo aliada ao trabalho pedagógico,

tornando o ensino da Biologia mais significativo, dinâmico e colaborativo. Isto permite a interatividade e

a troca de experiências no contexto escolar, propiciando que novos conhecimentos somem-se a aqueles

já adquiridos. Propõe-se também estabelecer a interação dos alunos com os conteúdos trabalhados em

sala de aula.

Trabalho Pedagógico; 

Aprendizagem; Blog; Interação.

BIOLOGIA SALETE JAGHER

A música como recurso 

pedagógico no Ensino de 

Biologia

O presente projeto tem como objetivo utilizar o recurso proporcionado pela música na forma de

paródias, como um instrumento de estímulo e auxílio na participação e na aprendizagem dos alunos,

junto aos conceitos de Biologia Celular trabalhados no primeiro ano da disciplina de Biologia no Colégio

Estadual José de Anchieta de Santa Maria do Oeste. Mais importante do que apresentar conceitos aos

alunos, o ensino da disciplina de Biologia tem a necessidade de que se aliem informações teóricas às

ações práticas que o levem a criar conexões com o seu cotidiano. Isto se torna possível na medida em

que o professor se utiliza de recursos pedagógicos que estimulem os sentidos e despertem a criatividade

tornando-se interessantes e desafiantes ao seu educando. A música faz parte da vida dos alunos, utilizá-

la como um recurso em sala de aula é uma possibilidade de construção do conhecimento científico de

forma lúdica, simples, dinâmica e contextualizada. biologia, música, paródias

BIOLOGIA

MARCIA REGINA 

GRANADO SILVA

Metodologia Alternativa 

no Ensino de 

Transgênicos

Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de despertar no aluno o interesse pelos estudos, o que

não está acontecendo atualmente, principalmente quando se deparam com conteúdos muito teóricos e

que apresentam dificuldades na sua compreensão. De modo, o presente projeto busca proporcionar ao

aluno condições que possam facilitar os estudos dos transgênicos através de uma metodologia

alternativa utilizando instrumentos de informática como recurso didático visando motivar e estimular os

educandos a buscar nesses materiais novos conhecimentos, através da leitura e atividades propostas

pelo professor, para que ocorra um ensino aprendizagem de qualidade.

cybercultura; ferramentas de 

biotecnologia; alimentos 

geneticamente modificados



BIOLOGIA

ODETE ANDREOLI 

CUNHA

HÁBITOS ALIMENTARES 

SAUDÁVEIS: É POSSÍVEL 

CONSTRUIR MUDANÇAS?

Este trabalho tem a finalidade de realizar um estudo sobre as percepções dos educandos do 1º ano do

Ensino Médio acerca da alimentação saudável e doenças desencadeadas pela falta desta. Para tanto,

serão aplicados questionários no início e no final do trabalho, os quais abordarão questões referentes à

alimentação saudável, hábitos alimentares e doenças desencadeadas pela má alimentação. Também

será realizada a coleta de índice de massa corpórea (IMC) dos educandos que aceitarem e de forma

individual para que não se sintam constrangidos. Os educandos também farão o registro do cardápio

alimentar durante uma semana. Atividade que será analisada por eles a fim de verificar os alimentos

consumidos, buscar informações sobre quais alimentos estão presentes na dieta, quais nutrientes

essenciais ao organismo e quais estão faltando, sendo que para isso terão subsídios teóricos trabalhados

em sala. Também farão uma coletânea de receitas de sua preferência, com as devidas informações

sobre os nutrientes estudados presentes. Todos os dados (questionários, índices de massa corporal,

coletânea de receitas) serão analisados posteriormente de forma quanti-qualitativa. Espera-se que este

trabalho contribua para que os educandos se sensibilizem em relação a adotar hábitos alimentares mais

saudáveis para melhoria de sua qualidade de vida.

Alimentação saudável; 

Adolescência; Transtornos 

alimentares.

BIOLOGIA

CARLOS EDUARDO 

GODOI LINO

EDUCAÇÃO SEXUAL: 

Reflexões, Mitos e 

Preconceitos

É de responsabilidade da escola e das famílias o desenvolvimento de uma sexualidade consciente e

responsável, que leve em consideração fatores sociais e políticos, ultrapassando as noções biológicas,

que dão ênfase apenas à reprodução humana e a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis,

destacando as questões da sexualidade, gênero e diversidade sexual, construindo com os educandos

uma nova mentalidade em relação às identidades de gênero e orientação sexual, o preconceito e o fim

da violência. Serão expostos e discutidos com os educandos(as) situações didáticas (problematizações)

que extrapolam o contexto escolar, como situações de preconceito e os estereótipos presentes no

cotidiano das pessoas expostas pela mídia, escola e sociedade.

Educação; Sexualidade; sexo; 

Gênero; preconceito

BIOLOGIA

JANETE SOARES 

PALHANO

A construção de modelos 

didáticos com materiaais 

diversificados para o 

estudo da Embriologia

O ensino da Embriologia apresenta alguns desafios, devido aos conceitos abstratos e complexos, ao

caráter microscópico e tridimensional, a falta de recursos didáticos adequados e ao uso de imagens

planas. A construção de modelos didáticos com materiais diversificados poderá auxiliar no processo de

ensino e aprendizagem da Embriologia, em especial, na compreensão do desenvolvimento embrionário

humano, de forma mais concreta e significativa por meio de um trabalho criativo e colaborativo.

Modelo didático; Embriologia; 

Aprendizagem



CIÊNCIAS CLEONICE DA SILVA

REALIDADE E DESAFIOS 

DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL ENTRE 

JOVENS E ADULTOS

A Educação Ambiental se faz essencial, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em

especial na Educação de Jovens e Adultos - EJA, que tardiamente, ingressam no meio escolar e trazem

consigo uma personalidade modelada pela realidade vivida. A EJA deve primar por uma educação que

atenda às necessidades destes alunos, com uma adequação metodológica, visando proporcionar

reflexões, informações e transformações na sua vida social. A realização deste projeto, baseia-se nos

diversos problemas ambientais enfrentados pela escola e a comunidade no município de Kaloré - PR.

Tendo como objetivo analisar os problemas que predominam na escola e no entorno da comunidade,

estimulando os alunos na busca de soluções, a partir da Metodologia da Problematização. Como

resultado espera-se que os alunos e professores venham a identificar as adversidades ambientais,

propondo ações conjuntas para solucioná-los ou amenizá-los, possibilitando autonomia e

responsabilidade na proposta de intervenção e promoção da sustentabilidade socioambiental.

Metodologia da 

Problematização; Educação 

Ambiental; Educação de Jovens e 

Adultos.

CIÊNCIAS ELZA SERRA

A Metodologia da 

Problematização: práticas 

educativas e desafios 

para a preservação e 

conservação do meio 

ambiente.

Estamos vivendo um momento de crise ambiental da qual somos peças fundamentais tanto no sentido

da crise quanto no sentido de revertermos essa situação. Devido à globalização, ao processo de

industrialização e a forma como o homem faz uso dos recursos naturais, sem pensar nas consequências

de seus atos, o meio ambiente tem sofrido danos irreparáveis. A educação é uma atividade produtiva da

existência humana que leva o homem a um processo de transformação constante, pois acontece em

todos os lugares e espaços. A escola em sua função social e por meio de práticas educativas deve estar

pautada para o desenvolvimento cultural da humanidade e para a formação de sujeitos capazes de

reconhecer o meio ambiente como fonte primordial para sua sobrevivência e de outras espécies. Sendo

assim, a escola comprometida com a proteção da vida no planeta terra reconhece o papel relevante da

educação na formação de valores e na ação social. Neste sentido, o presente projeto tem como objetivo

proporcionar uma reflexão sobre os problemas ambientais contribuindo para a formação de cidadãos

críticos e conscientes de suas responsabilidades para com o meio ambiente e seu processo de

transformação. Entendemos que a educação ambiental deve ser uma prática diária para a cidadania

sustentável, já que estabelece valores, hábitos, atitudes e contribui para a transformação da realidade

do ambiente e para uma relação harmônica entre o homem e a natureza.

Educação Ambiental; 

Metodologia da 

Problematização; Resíduos 

Sólidos.

CIÊNCIAS

JOSMEI GOMES 

RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

Conhecendo e 

convivendo com os 

microrganismos

O projeto tem o objetivo de oportunizar o aluno a conhecer o mundo abstrato dos microrganismos, e

especial as bactérias, sendo que estes mesmos microrganismos, estão presentes em todos os espaços

possíveis do nosso ambiente, inclusive em nosso próprio corpo. Entre as bactérias diferenciá-las, de

quais podem ser benéficas aos seres humanos, em vários segmentos industriais, e também no meio

ambiente para manter o equilíbrio ecológico; e quais podem ser prejudiciais, causando alguns tipos de

doenças aos seres vivos. Deixar claro a importância da higiene pessoal, com os seus pertences escolares

e de casa; e incentivá-los a lavar as mãos de maneira mais adequada, e sempre antes de comer alguma

coisa, lembrando-os de que pequenos atos podem evitar muitas contaminações.

microrganismos; higiene; 

conhecimento; hábitos; 

bactérias.



CIÊNCIAS

VIVIAN FERNANDA 

PAVESI CARVALHO

A aprendizagem 

significativa no Ensino de 

Ciências para construção 

de conceitos relacionados 

ao Sistema 

Cardiovascular.

O presente projeto foi desenvolvido levando-se em conta as dificuldades que os alunos do Ensino

Fundamental tem em relacionar o Sistema Cardiovascular aos outros Sistemas do Corpo Humano e

também a dificuldade que eles apresentam em sentirem-se parte do processo e relacionar as aulas ao

que acontece com o seu próprio organismo. A superação deste obstáculo requer que o professor elabore 

diferentes estratégias de aprendizagem que possam levar os estudantes a construção de significados.

Tendo em vista uma aprendizagem significativa, este projeto propõe o desenvolvimento de uma

sequencia didática propondo atividades interelacionadas que o professor possa guiar os estudantes,

trabalhando com a habilidade de formular perguntas numa prática reflexiva focada no discurso

interativo de construção de significados.

Sistema Cardiovascular; 

Aprendizagem Significativa; 

Discurso Interativo; Construção 

de Significados

CIÊNCIAS ZENI SILVA GALLO

Conhecendo a Vegetação 

Para Formar Cidadãos 

Conscientes da 

Necessidade da 

Conservação dos 

Recursos Naturais

A implementação do projeto: Conhecendo a Vegetação Para Formar Cidadãos Conscientes da

Necessidade da Conservação dos Recursos Naturais, o qual faz parte do PDE Programa de

Desenvolvimento Educacional, na área de Ciências será desenvolvido no Colégio Estadual Professora

Maria Muziol Jaroskievcz. Ensino Fundamental, Médio, localizado no município de Faxinal-PR, núcleo de

Apucarana-PR, com alunos do Ensino Fundamental do período matutino. Para a aplicação do respectivo

projeto será utilizada a pesquisa bibliográfica e uma série de atividades tais como estudo de textos,

filmes, documentários, palestras, visitas, debates, e a construção de um mural expondo a grande

variedade de plantas existentes. Diante da problemática da questão do conhecimento da vegetação o

objetivo principal deste é reconhecer a importância da vegetação para o equilíbrio natural do meio

ambiente, identificando a vegetação natural, verificando quais são os processos utilizados para a

preservação e conservação da vegetação e construção um álbum/fotografias com diversos tipos de

plantas encontradas na região de estudo. Para atingir o objetivo proposto e relacionar o tema sobre a

vegetação buscou-se em literaturas afins tais como livros, revistas, periódicos, sobre considerando que

ao tratar sobre esses assuntos os alunos do Ensino Fundamental, além de participar de um projeto terão

oportunidade de conhecer a vegetação do seu município, estudando conteúdos citados nas Diretrizes

Curriculares de Ciências, bem como fornecendo informações úteis para si próprio, sua família e a

comunidade faxinalense.

Educação Ambiental; Vegetação; 

Equilíbrio Natural.

CIÊNCIAS

ERICA EUGENIA 

POSSETTE

Ensino de Ciências: O uso 

de imagens e desenhos 

científicos nas aulas de 

Ciências

Dentre tantos desafios que o professor se defronta em sala de aula, uma delas é saber se o aluno está

conseguindo aprender o conteúdo trabalhado, portanto o presente projeto tem como objetivo

desenvolver uma oficina de interpretação de imagens,afim de tentar superar um entre tantos os

desafios que enfrentamos como professores.

Ensino, Ciências, Imagens, 

Desenhos Científicos



CIÊNCIAS LUZIA MARIA PEREIRA

Educação Ambiental no 

contexto do ensino de 

ciências: Uma Proposta 

para a Escola Estadual 

Prefeito Djalma Johnsson - 

Colombo - PR

Este Projeto de Intervenção consiste numa proposta para inserir a Educação Ambiental no contexto do

ensino de ciências da Escola Estadual Prefeito Djalma Jonhsson, Colombo – Paraná, para alunos do 6º

ano do Ensino Fundamental. Tem como objetivo geral: Possibilitar a aprendizagem dos conhecimentos

específicos de ciências utilizando práticas pedagógicas interdisciplinares, contribuindo para uma

aprendizagem significativa, entre os conteúdos estruturantes da disciplina e a Educação Ambiental, a fim

de direcioná-los para o diálogo, o uso da criatividade e a reflexão entre: indivíduo, sociedade e natureza.

Posteriormente serão utilizadas várias estratégias como: Preparação de aulas dentro da temática água

tendo como “pano de fundo” a Educação Ambiental; Utilização de diferentes tecnologias para interação

dos alunos com os assuntos estudados. Estudo da legislação sobre a Educação Ambiental; Promoção de

práticas que fortaleça a cidadania. Para finalização do trabalho analisa-se: • As atividades desenvolvidas

facilitaram a aprendizagem dos alunos no decorrer do processo. • Houve possibilidade de estabelecer

aprendizado a partir desse trabalho de forma sistematizada. • As tecnologias utilizadas foram adequadas

para dar apoio ao trabalho pedagógico. • Os professores do GTR (grupo de trabalho em rede)

contribuíram para melhorar o conhecimento com relação a sistematização de conteúdos. • A educação

ambiental esteve permeando as atividades realizadas.

Educação Ambiental; Ensino; 

Ciências; Escola

CIÊNCIAS

MARCIA ELIZANGELA 

FIURINI

Tecnologia na sala de 

aula: possibilidades, um 

caminho a ser construído

Apesar do grande avanço tecnológico da atualidade, ainda é grande o número de professores que

sentem-se despreparados e inseguros em incorporara tecnologia ao cotidiano escolar. Por tanto, é de

fundamental importância estruturar um curso de formação continuada de professores, com a

metodologia e material do GEPETE, para incentivá-los a utilizar a tecnologia em suas aulas.

Oportunizando a eles momentos de estudos bibliográficos, discussões e trocas de experiências, com

pesquisas nos vários meios de informação e comunicação.

Tecnologia; Formação 

Continuada; Estruturação de um 

Curso

CIÊNCIAS MARTA MARA FAVERO

O estudo do solo no 

ensino de ciências do 

ensino fundamental: 

função no meio ambiente 

e a importância de sua 

preservação

Muito se houve falar da importância de preservação do meio ambiente, da água, do ar, das matas, da

fauna, mas pouco se fala na preservação do solo. Ao contrário o solo muitas vezes é visto como algo

incômodo “a terra que suja” ou ainda “a terra que contamina”. Cada vez mais a população está vivendo

em áreas urbanas, onde o solo fica encoberto por calçadas, ruas asfaltadas, casa e prédios. Dificultando

sua observação e consequentemente a percepção de sua importância. O solo tem papel fundamental na

sustentabilidade do meio ambiente e na qualidade de vida, pois ele é um componente dos ecossistemas

naturais e antropizados terrestres e devido à influência que exerce no planeta, deve ser reconhecido

como um recurso natural essencial. O estudo do solo e consequentemente da biodiversidade existente

nele no ensino fundamental é bastante limitado . O conteúdo de solos, encontrado nos livros didáticos, é 

muitas vezes descontextualizado para a realidade brasileira. Dessa forma o solo não é compreendido

dentro do vital papel que representa aos humanos e para a preservação da biodiversidade. Estabelecer

uma nova abordagem para os conteúdos de estudo do solo e relacioná-los de forma mais prática ao

cotidiano do aluno poderá proporcionar maior interesse e consequentemente, maior conscientização na

importância de sua preservação.

ensino ciências; solo; 

preservação; meio ambiente.



CIÊNCIAS

MEYRE MARTINS DE 

ASSIS

A importância do espaço 

sensorial para assimilação 

e reflexão do 

conhecimento científico 

disciplinar no ensino 

fundamental II-9º ano

Este projeto visa por meio do pensamento em formas interacionistas homem/natureza, romper o

tradicionalismo nas aulas de ciências, centradas somente em conceitos teóricos ,utilizando a construção

de um Espaço Sensorial, em local a ele destinado no Colégio Estadual Amyntas de Barros ,criar um

recurso polivalente como um componente curricular educador para os alunos e comunidade escolar.

Espaço sensorial;ciências;ensino 

fundamental

CIÊNCIAS

REGIMARA FABRIN 

DOS SANTOS

Alcool: ações e reações 

no organismo humano

As bebidas alcoólicas fazem parte do nosso cotidiano, é comum às utilizarmos em nossas celebrações ou

em momentos de tristeza. O fato é que ela está sempre presente em nossas vidas. Como é comum

observamos nas prateleiras de supermercados, nas propagandas de televisão, nas novelas, filmes,

seriados entre outras mídias, temos a impressão de que não existe problema algum em se consumir, e

muitos não a consideram como sendo uma droga. No dia a dia escolar, é muito comum ouvirmos relatos

de alunos, pais e amigos sobre o consumo muitas vezes exagerado de bebidas alcoólicas, o jovens por

vezes acreditam que o ao iniciar esta prática se tornam inseridos no meio social, como um rito de

passagem para a fase adulta, mas será que nossos adolescentes sabem o que acontece em seus corpos

quando ingerem essas bebidas? Será que sabem das consequências futuras desta ingesta? Este projeto

tem como intenção principal, sensibilizar nossos alunos acerca do consumo de bebidas alcoólicas através

da construção de materiais pedagógicos diferenciados. Com o lúdico é possível trabalhar uma linguagem

mais simples um tema tão complexo em nossa sociedade. Mostrar a ação e quais as reações que o álcool

promove em nosso corpo é de suma importância. Através do conhecimento é possível se tomar uma

decisão com mais clareza se devemos ou não consumir bebidas alcoólicas.

Álcool; Adolescência; Organismo 

Humano

CIÊNCIAS SANDRA MARIA ZAGO

AÇÕES RESPONSÁVEIS 

PARA MINIMIZAR OS 

IMPACTOS AMBIENTAIS: 

REDUZIR, REUTILIZAR E 

RECICLAR O LIXO

O presente projeto de intervenção pedagógica na escola tem por finalidade propor um projeto de

educação ambiental, vinculado à disciplina de ciências no ensino fundamental da educação de jovens e

adultos. Esta proposta consiste no desenvolvimento de atividades instrucionais sobre a prática dos 3R’s

da ecologia – reduzir, reutilizar e reciclar. O desenvolvimento deste projeto observará a trajetória prática-

teoria-prática, com o objetivo de analisar situações observadas e vivenciadas pelos alunos, em relação

ao destino dos resíduos sólidos, enfatizando a adoção de soluções práticas, fundamentadas

cientificamente, quanto à redução, reutilização e reciclagem dos materiais. Os alunos participarão de

forma efetiva na construção dos conhecimentos sobre educação ambiental, no que se refere ao destino

dos resíduos sólidos domiciliares, tendo em vista atitudes e hábitos a serem adotados pelos envolvidos

na intervenção. Na efetivação deste projeto, serão cumpridas as estratégias de ação previstas neste

projeto e na produção didático-pedagógica. Os temas e materiais deste projeto serão trabalhados no

Grupo de Trabalho em Rede (GTR), com socialização entre os professores. No colégio será

implementado o projeto e, para finalizar, será escrito um artigo científico, relatando experiências

vivenciadas; de forma a contribuir com a comunidade acadêmica e com os professores da área de

ciências.

Lixo. Resíduos sólidos. Educação 

ambiental. Consumismo. 

Desperdício.



CIÊNCIAS

ANDRESA MARIA 

VALENTE FONTOURA

Os Desafios 

Contemporâneos na 

Adolescência: Educação 

Sexual com Enfoque na 

Gravidez Precoce e 

Pedofilia

Neste projeto pretende-se realizar uma pesquisa e aplicar conhecimentos sobre a utilização das novas

tecnologias, ressaltando o conhecimento sobre: gênero, sexo, métodos contraceptivos e DSTs, para que

os(as) alunos(as) dos nonos anos sejam menos vulneráveis à violação dos direitos da criança e do

adolescente. Pretende-se estudar e utilizar alguns recursos tecnológicos sobre o tema “Adolescência e

Sexualidade”, desenvolvendo desta forma produção de materiais didáticos adequados à realidade dos

alunos, estabelecendo assim uma profunda discussão sobre as curiosidades mais frequentes nesse

período da adolescência. Um dos aspectos a ser considerado é o cuidado com o corpo e prevenção da

pedofilia. Tais assuntos geralmente não são esclarecidos, muito menos explicados. A escola deve

promover esse crescimento formal da sexualidade e trabalhar conceitos científicos sobre reprodução,

resgatar valores e mudanças de comportamentos para que seus corpos não sejam banalizados e não

sejam alvos da violência ou simplesmente alvos do \"ficar\", vivenciado cotidianamente pelos

adolescentes.

Educação Sexual; Gravidez 

Precoce; DSTs; Pedofilia.

CIÊNCIAS

JANETE DE FATIMA 

VOICHICOSKI

Sexualidade: fases do 

desenvolvimento, 

aspectos de higiene e 

mudanças corporais.

O objetivo deste trabalho é abordar o tema sexualidade dando ênfase as fases de desenvolvimento

infantil, aspectos de higiene e mudanças corporais com os alunos do 6º e 7º ano. O assunto sexualidade

é um tema transversal, mas só é tratado dentro dos conteúdos de Ciências do 8º ano quando se trabalha

o corpo humano. Por outro lado, os alunos tem acesso ao tema o tempo todo através das mídias. Devido

a este fato se faz necessário um projeto que trabalhe o tema sexualidade com alunos dos 6º e 7º ano.

Em um primeiro momento será feito um convite para os alunos que queiram participar de um grupo de

estudo em contraturno sobre o tema. Em um segundo momento será aplicado um questionário para

fazer um levantamento sobre suas principais dúvidas e o que eles já conhecem sobre o assunto, para

então dialogar e debater o assunto com os estudantes. Serão trabalhadas também as diversas fases

pelas quais a criança passa até chegar na última fase que antecede a fase adulta, que é a adolescência,

para mostrar que a sexualidade é algo que está presente em nossas vidas desde a primeira infância,

passa pela adolescência e se finda na fase adulta. Outra questão a ser tratada será a vacina contra HPV

(Papilomavírus humano) que está sendo ofertada para adolescentes meninas de 10 a 13 anos.

sexualidade; higiene corporal; 

mudanças corporais.



CIÊNCIAS

JOCELI MARIA BUENO 

BZUNECK

Tecnologias de 

informação e 

comunicação para 

aprendizagem e 

motivação no ensino de 

Ciências na abordagem da 

prevenção da ascaridíase

As novas tecnologias trouxeram grandes transformações sobre a educação nos dias atuais,

possibilitando diferentes maneiras de aprendizado e novas formas de relações entre professor e aluno.

Os alunos dessa geração nasceram em meio à tecnologia e o professor reconhecendo essa característica

poderá aproveitá-la. Nesse sentido, este projeto tem por objetivo analisar contribuições do uso de

tecnologias de informação e comunicação para aprendizagem e motivação no ensino de Ciências, com o

desenvolvimento de atividades educacionais em abordagem de ascaridíase, com estudantes do 8º ano

do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Integral do Campo Antonio Lacerda Braga, Lapa, Paraná.

Esta proposta fundamenta-se na Teoria da Aprendizagem Significativa. A metodologia irá partir da busca

bibliográfica em autores especialistas no tema, seguida de pesquisa de campo exploratória, na qual se

fará uso dos recursos tecnológicos disponíveis, em uma turma do ensino fundamental, na disciplina de

Ciências. Para a análise de indícios de motivação e aprendizagem serão coletados dados por meio de

observação direta, com gravação em áudio e registros escritos em diário de campo, e trabalhos

elaborados pelos alunos. Para a análise de dados serão utilizados procedimentos característicos de

Análise de Conteúdo.

Tecnologias de Informação e 

Comunicação; Aprendizagem 

significativa; Prevenção da 

Ascaridíase.

CIÊNCIAS

MARINA ACOSTA 

VARGAS GRACIANO

PREVENÇÃO DO USO DE 

DROGAS NA 

ADOLESCÊNCIA NO 

AMBIENTE ESCOLAR.

Entende-se que o estudante recebe informações sobre o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, mas

a questão é como ele trabalha essa informação, e não existe uma obrigatoriedade do tema nos

documentos que norteiam a educação básica. O que observa-se é que a maioria das palestras no

ambiente escolar enfatizam apenas a parte química das drogas. O intuito é elaborar um projeto que

possa trabalhar a área fisiológica, mas principalmente a psíquica, porque só é possível tratar um

problema se for identificado tal fato como real e possibilitar ao estudante a compreensão de que seu

corpo passa por modificações visíveis, que mudança depende de informação, conhecimento e

prevenção. Para a elaboração deste projeto buscar-se-á desenvolver uma cartilha explicativa que traga

informações relevantes para os alunos acerca do uso de drogas e seus males.Também será desenvolvido

um material audio-visual que traga informações relevantes sobre o uso de drogas, assim como

depoimentos reais de dependentes; serão ministradas palestras aos alunos, pais, responsáveis,

professores, gestores, pedagogos e funcionários da escola acerca do assunto, para que estes tomem

conhecimento da temática, para que, além de saber dos males das drogas, consigam identificar possíveis

usuários; elaborar questionários para verificar junto aos internos da comunidade terapêutica os motivos

pelos quais eles entraram no universo das drogas e quais suas perspectivas para o futuro. Serão

verificadas as relações existentes entre o uso de drogas e classes sociais, através de questionário

socioeconômico respondido pelos internos da comunidade terapêutica, além de analisar o papel da

família no combate ao uso de drogas. Drogas;prevenção; educação



CIÊNCIAS

SANDRO ALEX 

MONTEIRO LAPAS

Educação Ambiental: 

Valorizando a vegetação 

nativa através de 

catálogos digitais.

Este projeto apresenta por objetivo construir um catálogo digital sobre a vegetação nativa da região

onde se situa a Escola Rural Colônia Malhada em São José dos Pinhais. Nessa região, predomina a

presença de pequenas propriedades nas quais se desenvolve o cultivo de hortifrutigranjeiros, em uma

comunidade que, influenciada pelo atual modelo de desenvolvimento econômico, é impulsionada a

intensificar a produção, onde a vegetação nativa dá espaço a novas áreas de plantio transformando o

ambiente a sua volta. Visando minimizar a degradação ambiental e o impacto causado por essa

agricultura intensiva, se faz necessário ampliar nessa comunidade ações de Educação Ambiental que

valorizem a vegetação nativa bem como a sua importância para o equilíbrio ecológico e para

manutenção de um ecossistema saudável para todos. Por meio de uma prática educacional

problematizadora, neste trabalho, busca-se desenvolver em conjunto com os alunos do 7º ano do ensino

fundamental atitudes que busquem harmonizar a produção agrícola com a preservação da vegetação

nativa através de atividades em sala, no laboratório de informática e aulas de campo, com o registro

fotográfico das espécies vegetais nativas para posterior análise e edição do material coletado formando

um catálogo digital sobre a vegetação nativa na região, que ficará disponível em um blog ou no site da

instituição escolar. Os trabalhos elaborados pelos alunos nesse processo constituem dados a serem

analisados, por meio de Análise de Conteúdo, para discussão de possibilidades de aprendizagem de

conhecimentos científicos e desenvolvimento de atitudes relacionadas à educação ambiental.

Catálogos digitais; vegetação 

nativa; educação ambiental

CIÊNCIAS

SILVANA RAMOS DA 

CUNHA

Educação Ambiental- 

Redução do lixo orgânico 

e do desperdício através 

do reaproveitamento 

integral dos alimentos

A presente pesquisa tem como finalidade desenvolver com alunos do Colégio Juscelino Kubitschek de

Oliveira um processo de ensino e aprendizagem através do qual poderão exercitar a cidadania,

assumindo uma responsabilidade da construção de uma escola sustentável, socialmente justa e

ecologicamente responsável e dinâmica. Nesta pesquisa será abordada a questão do lixo orgânico, com

ênfase no aproveitamento mais racional da matéria prima orgânica, bem como no seu correto descarte

e diminuição do desperdício. Também demostrará que o desperdício do alimento poderá ser reduzido

através de atividades curriculares que levarão a reflexão educativa e social. O objetivo é atuar para

amenizar gradativamente o problema do lixo orgânico, diminuído o seu descarte e favorecendo o

aproveitamento mais racional dos alimentos. Pretende-se estabelecer um processo continuo e

permanente, de modo que a comunidade escolar possa contribuir mais ativamente para a preservação

do ambiente em torno da escola.

lixo;organico;desperdício,reaprov

eitamento;



CIÊNCIAS

SIRLEY CORREA 

PADILHA

Educação ambiental: 

discussão e sensibilização 

sobre as questões 

relacionadas ao meio 

ambiente e consumismo

O projeto será desenvolvido pelos alunos e a comunidade escolar do CEEBJA – Col. Est. Professor

Domingos Cavalli do município de Campo Largo – PR. O projeto deverá contribuir para a formação de

cidadãos conscientes, aptos a decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo

comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para atingir esses

objetivos, mais do que trabalhar com informações e conceitos, é preciso trabalhar com a formação de

valores e atitudes. Os alunos devem, não apenas agir corretamente no processo de preservação do meio

ambiente, cuidando e fazendo consumo consciente dos recursos naturais, como também colaborar com

o despertar dessa consciência junto às suas famílias e à comunidade. Serão planejadas atividades

capazes de criar vínculos entre os processos educativos e a realidade, visando à formação da

“consciência ambiental”.

Educação ambiental, meio 

ambiente e consumismo.

CIÊNCIAS APARECIDA PEREIRA

Cuidados corporais: Um 

exercício de cidadania e 

educação escolar

Sabemos que a educação contemporânea é um processo em constante transformação e, partindo desta

perspectiva, temos como objetivo propor atividades teóricas e práticas com intuito de atender e sanar

as dificuldades de higiene corporal dos alunos do 6ª Ano do Colégio Estadual Machado de Assis de

Barbosa Ferraz, na cidade de Barbosa Ferraz-Pr, e oriundos de programas sociais. O mesmo se dará por

meio de atividades de ordem prática-teórica, visando melhor compreensão dos alunos acerca do tema

higiene pessoal e formação cidadã. Para tanto utilizaremos questionário investigativo, pesquisas com

confecção de cartazes e jogos lúdicos, debates e palestras. Ao educarmos na flexibilização para a

compreensão e concretização dos conteúdos de maneira contextualizada e sistematizada, poderemos

contribuir de maneira decisiva na formação de cidadãos mais instruídos, aptos e capazes de colaborar e

interferir na melhoria dos níveis de saúde pessoal e da coletividade.

Educação; Higiene corporal; 

Cidadania.



CIÊNCIAS CLEIRIANE CARNEIRO

A Importância das 

Normas de Segurança nas 

Atividades Experimentais 

em Laboratórios de 

Ciências

Atualmente, devido ao avanço e a rapidez com que surgem as inovações no campo da ciência e

tecnologia, tornar o ensino contextualizado, dinâmico e atraente para os alunos, tornou-se um grande

desafio para os professores. Nas últimas décadas, o estudo sobre diferentes práticas pedagógicas tem

sido motivo de várias discussões, destacando, entre elas a inserção de atividades experimentais na

prática docente, como um importante instrumento no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, o

laboratório de ciências é um lugar diferenciado de trabalho e requer cuidados especiais durante sua

utilização. Nesse sentido, o presente projeto pretende abordar as normas de segurança individuais e

coletivas durante as atividades experimentais no laboratório de ciências, além dos conhecimentos da

função e manuseio adequado dos equipamentos de laboratório, com o intuito de minimizar os riscos de

acidentes e assegurar a integridade pessoal, dos equipamentos e das instalações. De início serão

abordados, textos relativos à segurança como suporte à prática educativa, visitas ao laboratório para

observação e reconhecimento do mesmo. Na sequência, serão realizadas atividades práticas no

laboratório de ciências, permitindo aos alunos a identificação dos aparelhos, vidrarias e reagentes, suas

funções e manuseio adequado. Depois de realizadas as práticas e conhecidas as normas de segurança,

serão confeccionados cartazes e/ou banners, placas de sinalização, etiquetas para os armários, com o

intuito de tornar o ambiente mais organizado e seguro e, por fim, pretende-se organizar um manual que

contemple as normas de segurança nos laboratórios de ciências e disponibilizá-lo ao corpo docente e

discente do Colégio onde será desenvolvido o projeto.

Normas de Segurança; 

Laboratório de Ciências; 

Atividades Experimentais; Ensino 

de Ciências.

CIÊNCIAS

PAULINA PISTUN 

TAVEIRA

laboratório de 

informática como 

instrumento para a 

educação alimentar

A nossa sociedade nos remete a um mundo futurista com grande perspectiva na cultura tecnológica,

obrigando a comunidade escolar a se adaptar aos novos tempos. O avanço da tecnologia faz parte do

processo de educação dos jovens, isto é, proporciona a construção do conhecimento. As questões

relacionadas com alimentação saudável têm ocupado posição de destaque na área de saúde no Brasil.

Alguns estudos, realizados ao longo dos anos com adolescentes, apontam para um crescente aumento

do excesso de peso, a exemplo do que vem ocorrendo com os adultos. Nesse contexto, investigar os

hábitos alimentares dos estudantes do ensino fundamental se faz importante, pois a adoção de hábitos

alimentares não adequados, nessa faixa etária, associada a pouca atividade física, pode ser considerada

um fator de risco para a obesidade, que pode ter início ainda na infância e persistir até a idade adulta,

estando relacionada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares.

Alimentação, alunos e 

informática



CIÊNCIAS REGIANE BONIATTI

Sexualidade na Escola: 

Prevenindo a Gravidez na 

Adolescência

Na adolescência a sexualidade tem uma dimensão especial, pois esse é um período de mudanças e

descobertas do próprio corpo. A orientação sexual na escola deve ser vista de uma forma reflexiva para

que possamos lidar com os medos e tabus que com certeza iremos encontrar. Verifica-se que está cada

vez mais precoce o início das relações sexuais entre os adolescentes e esse comportamento nem sempre

vem acompanhado de informações sobre métodos contraceptivos ou o conhecimento do próprio corpo.

Por isso a importância da educação sexual no âmbito escolar, onde precisa ter abertura de espaço para o

diálogo e discussões, não deixando também de abordar a formação de valores. Portanto, a discussão

sobre sexualidade com adolescentes deve acontecer de maneira natural através principalmente da

reflexão. Será desenvolvido com os alunos várias dinâmicas, tais como: perguntas elaboradas pelos

alunos sobre suas principais dúvidas sobre sexualidade, entre outras dinâmicas com o mesmo objetivo,

assim também como questões referentes às DSTs e métodos anticoncepcionais. Será trabalhado filmes

com o intuito de levantar questões referentes à gravidez na adolescência e também com o objetivo de

trabalhar questões sobre a gravidez precoce será realizada uma dinâmica onde os alunos cuidarão de

um “pintainho” como se fosse um bebê, a qual proporcionará aos alunos o sentimento e se ter um filho

na adolescência.

Orientação Sexual;Ensino 

Corporal;Prevenção

CIÊNCIAS

ROSELI TEREZINHA 

MONAUER

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA 

NA CONSTRUÇÃO DOS 

HÁBITOS ALIMENTARES 

DOS ALUNOS DO 8º ANO 

DO COLÉGIO ESTADUAL 

PAULO VI

O ciclo de vida do ser humano da infância até adolescência é marcado por grandes transformações

anatômicas e fisiológicas e é neste período que acontece a construção dos hábitos alimentares. Os

meios de comunicação podem reproduzir ideias errôneas de uma alimentação nutritiva, quando

bombardeiam as propagandas de informações muito bem elaboradas e criativas, que aguçam a gula e

despertam o desejo do consumismo, podendo influenciar nas escolhas dos alimentos. Sabendo que

alimentação inadequada e dietas mal orientadas podem causar muitos problemas de saúde é de

extrema importância investigar os hábitos alimentares e a influência da mídia nesta questão. Para tanto,

neste projeto se objetiva investigar se a mídia influência nas escolhas e preferências alimentares dos

alunos do 8º ano do Colégio Estadual Paulo VI e se é possível construir uma visão mais crítica em relação

às escolhas dos alimentos por meio de um trabalho de intervenção. Portanto, espera-se que este

trabalho possibilite que o aluno seja capaz de diferenciar o que faz bem e mal para a saúde, para que

possa ter escolhas mais conscientes em relação a sua alimentação e a influência da mídia.

: Alimentação saudável; Mídia; 

Adolescentes.



CIÊNCIAS

ROSMARY DE SOUZA 

STREILLING RIBEIRO

REFLEXÕES E DIÁLOGOS 

SOBRE A SEXUALIDADE E 

A EDUCAÇÃO SEXUAL NO 

CONTEXTO ESCOLAR

A adolescência é uma fase significativa onde ocorrem várias mudanças físicas e comportamentais que

provocam, no adolescente, comportamentos e atitudes que ainda necessitam sofrer adaptações,

assimilações e aperfeiçoamentos para a construção da sua identidade. No seres vivos a sexualidade é

irremovível desde o nascimento até o término do seu ciclo vital. Sendo que no ser humano, no período

da adolescência começa a ser vivenciada com mais intensidade. O adolescente tem muita facilidade à

informação, por estar conectado ao mundo tecnológico. Muitas informações são passadas através

desses meios, porém poucas são processadas de forma a contribuir para o seu desenvolvimento. O

objetivo deste projeto é propiciar aos alunos conhecimentos sobre a sexualidade que contribuam para a

sua autonomia, responsabilidade e respeito mútuo, reformulando as ideias de senso comum desta

temática. O trabalho será desenvolvido utilizando diversos recursos didáticos, utilizando-se de oficinas

educativas sobre os temas da sexualidade, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, gravidez

não planejada, interpretações de músicas, poemas, busca de informações teórico-científicas através das

mídias digitais, relato de depoimentos da comunidade escolar sobre como foi a adolescência, palestras

com profissionais da área de saúde. Os alunos confeccionarão a montagem e edição de vídeos dos

relatos como é Ser um Adolescente nos dias de hoje e como foi a adolescência dos depoimentos da

comunidade escolar.

Adolescência; comportamento; 

respeito sexual

CIÊNCIAS

ERICA PATRICIA SILVA 

ROCHA

Feira de Ciências: um 

caminho para abrir 

janelas para o 

conhecimento

A apresentação de aulas expositivas na disciplina de Ciências em maior proporção do que aulas

experimentais sejam elas: demonstrativas, verificativas ou investigativas tem levado a redução e até a

extinção das Feiras de Ciências. A utilização de atividades experimentais simples ou até um pouco mais

elaboradas desenvolvidas em laboratório com materiais convencionais, em sala de aula ou mesmo no

pátio com auxílio de materiais alternativos despertaria um desenvolvimento cognitivo nos alunos de

classes menos favorecidas, que representam grande parcela dos estudantes da escola pública, pois,

muitas vezes essa é a única oportunidade de acesso ao conhecimento científico. Os professores

precisam repensar a experimentação como prática pedagógica de forma criteriosa e consciente para que

seja uma contribuição relevante na educação do alunado. A realização de Feiras de Ciências traz

benefícios para toda a escola com mudanças positivas no trabalho em Ciências como: crescimento

pessoal, ampliação de conhecimento, capacidade comunicativa, mudanças de hábito e atitudes,

criticidade entre outros. O aluno contribui com a escola através do senso comum, o papel do professor é

começar a desafiar os educandos, para que eles manifestem seus interesses e apontamentos, do que

gostariam de saber mais ou aprofundar seus conhecimentos no que é pertinente ao conteúdo de

Ciências. A Feira de Ciências é um evento institucional que implica a mobilidade de toda a comunidade

escolar e como qualquer outra atividade de ensino e aprendizagem, envolve criatividade e investigação

na busca de soluções para uma situação problema.

Feira de Ciências; Práticas 

Experimentais;Educação 

Científica;Interdisciplinaridade.



CIÊNCIAS PERCIO BONETI

A metodologia 

investigativa como 

ferramenta para propor 

experimentos científicos

A METODOLOGIA INVESTIGATIVA COMO FERRAMENTA PARA PROPOR EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS.

Pércio Boneti RESUMO: A ciência é vista por muitos alunos, como uma atividade humana histórica e

complexa, mas ela é construída coletivamente através de observações experimentais. É possível

observar que muitos alunos acham que não são capazes de reproduzir experimentos ou questionar um

conceito já estabelecido. Este trabalho busca a reflexão da importância da metodologia investigativa

como proposta diante de uma diversidade de estratégias no ensino de Ciências. Esta metodologia instiga

o aluno a pesquisar e assim encorajar-se na exposição de seus pensamentos para construir seu

conhecimento, apoiado em atividades práticas, que poderão proporcionar a observação de fenômenos

biológicos e desmistificar o pensamento de que a ciência é algo distante e fora de alcance para eles. Este

projeto será implementado no 7° Ano do Ensino Fundamental Colégio Estadual Duque de Caxias, no

município de Tuneiras do Oeste – Paraná. As atividades práticas vão além da observação, elas

despertam o pensamento de que os alunos podem construir suas próprias experiências para demonstrar

um conceito estudado. Esta metodologia preocupa-se em indicar caminhos para que o aluno desenvolva

a afinidade necessária para o estudo das ciências e crie situações reais e significativas que possibilitem

compreender as atividades apresentadas pelo professor. E com o novo comportamento em sala de aula

e um estudo consistente estes alunos poderão transformar sua realidade social e sendo assim, é possível

dizer que o sujeito se apropriou do conhecimento historicamente construído.

Ciências; metodologia 

investigativa; experimentos 

científicos

CIÊNCIAS

DEBORA CRISTINA 

MARTINS OLIVEIRA

Agricultura Orgânica e 

qualidade de vida

Acredita-se que aprendizagem proporciona uma mudança de comportamento no indivíduo, quando esta

é construída cientificamente pelo mesmo, e por meio de seus conhecimentos prévios. Para desenvolver

uma aprendizagem que seja mais significativa preocupando-se com a educação ambiental, propõe-se a

intervenção pedagógica deste projeto. Partindo da premissa que a agricultura orgânica seja uma das

formas de manutenção do meio ambiente, busca-se o conhecimento e a sensibilização através da

aprendizagem significativa acerca de questões ambientais para que os alunos possam realizar ações

práticas que permitam a melhoria na sua qualidade de vida, utilizando-se de inovações nas práticas

agrícolas e outras ações que levem ao desenvolvimento auto-sustentável como forma alternativa de

minimizar o impacto ambiental promovido pela sua presença no meio onde vive.

Agricultura orgânica; Qualidade 

de vida; Aprendizagem 

significativa; Sustentabilidade; 

Educação ambiental.



CIÊNCIAS

DIVANILDE ALVES DA 

SILVA

A TECNOLOGIA E OS 

ALIMENTOS FUNCIONAIS: 

QUALIDADE ALIMENTAR 

PARA VIVER MAIS E 

MELHOR

Este projeto será implementado no Colégio Estadual Professor Aídes Nunes da silva da Silva - Ensino

Fundamental, no Município de Congonhinhas-Pr. O Desenvolvimento do projeto será com os educandos

do 8º ano, tendo como objetivo incentivar mudanças de comportamentos utilizando a tecnologia como

uma das metodologias na aprendizagem do conhecimento científico, pois permite a utilização de

imagens que são elementos essenciais na fixação, despertando um interesse maior, facilitando o ensino-

aprendizagem. Com o avanço tecnológico a maioria dos alunos fica muito tempo na internet, utilizando

apenas como diversão, sem ter um direcionamento para a construção de um aprendizado responsável.

O tema abordado dentro das tecnologias são os alimentos funcionais, que incluem também doenças

provenientes de uma alimentação incorreta e sedentarismo, incentivando mudanças de hábitos, visando

o bem estar e a saúde dos alunos de acordo com seu estilo de vida. Consequentemente com a

investigação no processo de construção de significados, o aluno possa relacionar o conteúdo científico

aos conhecimentos prévios e utilizar de forma relevante para transformação de seu cotidiano.

Tecnologias; Saúde; Ensino-

aprendizagem

CIÊNCIAS

EDILENE ALVES 

MORAIS

A experimentação como 

metodologia facilitadora 

da aprendizagem no 

ensino de ciências

Este trabalho apresenta o uso de experimentações com o objetivo de contribuir para a melhoria do

ensino e aprendizagem na disciplina de ciências. O uso de experimentações é uma alternativa

interessante para a construção do conhecimento e a motivação das aulas que sai da rotina das aulas

expositivas. A proposta é utilizar experimentos simples, de baixo custo, com materiais alternativos e de

fácil manipulação pelo professor e pelos próprios alunos. Os experimentos serão realizados em sala de

aula tendo os alunos como participantes ativos . Os experimentos visam aproximar o conteúdo estudado

da realidade do aluno tornando assim a aprendizagem mais significativa e as aulas mais atrativas.

Ciências; Experimentos; Ensino 

aprendizagem; Sala de aula

CIÊNCIAS

ELIEIDE DE SOUZA DE 

CARVALHO

A INFLUÊNCIA DO USO 

DA MÍDIA NA 

MOTIVAÇÃO DO 

APRENDIZADO

Este projeto será executado no Colégio Estadual Professor Mailon Medeiros na cidade de Bandeirantes e

visa à utilização da tecnologia de comunicação e informação nas práticas pedagógicas favorecendo o

interesse e a busca de novos saberes para a vida estudantil e profissional dos estudantes. O estudo está

ancorado nas referências que abordam a temática ”Dengue” por ser um problema de saúde pública

presente em nossa região e que tem causado grandes transtornos.

Dengue; mídia; recursos 

tecnológicos; prática pedagógica; 

conhecimento.

CIÊNCIAS IRACEMA CORTEZ

Compreendendo o 

funcionamento do 

sistema circulatório 

sanguíneo através de 

jogos e brincadeiras

Levando em consideração as muitas dificuldades para se ensinar ciências de maneira que os alunos se

interessam pelo aprendizado, notou-se a importância de metodologias dinâmicas e prazerosa que

estimulam os alunos em sala de aula. O lúdico vem nos mostrar uma excelente alternativa no que se

refere ao ensino- aprendizagem, auxiliando na compreensão da aprendizagem, da socialização entre

alunos e professores, além de desenvolver o cognitivo, o físico e o social. Os jogos ajudam a criar um

entusiasmo sobre o conteúdo a ser trabalhado, considerando o interesse e a motivação dos educandos,

criando possibilidades para sua própria produção.

Metodologia; Lúdico; Ensino-

aprendizagem; Ciências



CIÊNCIAS

LAIDE PEREIRA DE 

MENDONCA

DIVERSIDADE ÉTNICO-

RACIAL: análise dos 

fenótipos na evolução 

humana e a valorização 

da identidade do afro-

descendente.

Neste trabalho, fruto do Programa de Desenvolvimento Educacionaldo Paraná –PDE/2014, estudaremos

como a diversidade étnico-racial pode ser abordada na disciplina de Ciências, por meio da ,análise dos

fenótipos na evolução humana e a valorização da identidade do afro-descendente. Tendo como público

alvo alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, na cidade de

Assaí/PR. Nossa proposta leva em conta o texto da DCE de formação do cidadão e construção de

identidade, além de englobar a Lei n.o 10.639/03, que determina as normas para o ensino da Cultura

Afro-Brasileira e Africana no Brasil. Para tanto objetivamos elaborar um material didático, após

havermos elaborado o projeto de intervenção, para a tentativa da diminuição do preconceito racial

dentro do colégio acima citado, por meio do estudo meio dos fósseis, as teorias científicas e explicação

sobre a noção de raça, e atrajetória evolutiva dos hominídeos no seio do continente africano.

Salientamos ainda, o comprometimento em oferecer apoio aos professores que aplicarem o material

didático em sala de aula. Após o trabalho de implementação do projeto será elaborado um artigo com

os resultados finais da pesquisa.

Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Paraná; Ciências; 

diversidade étnico-racial.

CIÊNCIAS

LUZIA CLEIRI 

BERNARDES ELIAS

Mapas Conceituais: uma 

proposta pedagógica para 

o ensino de ciências.

As rápidas inovações tecnológicas e as constantes transformações têm colocado grandes desafios aos

sistemas educacionais. Nesse contexto, fica evidente a insatisfação de muitos alunos em relação a aulas

ditas \"tradicionais\". De acordo com o cenário atual, o professor tem um importante papel para

modificar a prática de ensino de acordo com as evoluções pelas quais passa a sociedade, mediando o

processo de aprendizagem, apropriando-se de todos os benefícios educativos que os recursos

tecnológicos podem oferecer. Mas, para isso, é necessário que ele faça intervenções pertinentes, com

debates e reflexões sobre o uso de tecnologias que aproximem alunos e professores na exploração dos

conteúdos, de forma mais prazerosa, significativa e contextualizada. Nesse sentido, o aluno deixa de ser

um mero receptor, para ser um sujeito mais ativo e participativo. Vale ressaltar, então, que

independente do recurso que se dispõe, o professor é o sujeito capaz de mediar o aprendizado e torná-

lo mais significativo para os alunos. Diante do exposto, é preciso que o professor conheça ferramentas

apropriadas para promover a aprendizagem. Sendo assim, o presente projeto visa desenvolver um

trabalho de intervenção pedagógica com o apoio de recursos tecnológicos para mediar o ensino de

ciências com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola do Campo Maria Aparecida Passagnoli

Batista. A proposta recorre ao uso de Mapas Conceituais – no escopo da Teoria da Aprendizagem

Significativa - via Software CmapTools. Tal recurso será implementado como um elemento

potencializador da aprendizagem do conteúdo “sistema digestório”.

Tecnologia, ensino de 

ciências,Mapas conceituais



CIÊNCIAS

MARCIA APARECIDA 

ZAMBONI

Professor: como anda sua 

avaliação?

Os enunciados de atividades avaliativas devem ser claros e objetivos. Uma resposta insatisfatória, em

muitos casos, não revela, em princípio, que o estudante não aprendeu o conteúdo, mas simplesmente

que ele não entendeu o que lhe foi perguntado. Nesta circunstância, o difícil não é desempenhar a

tarefa solicitada, mas sim compreender o que se pede. Avaliar no ensino de ciências implica intervir no

processo ensino aprendizagem do estudante para que ele compreenda o real significado dos conteúdos

científicos escolares e do objeto de estudo de ciências, visando uma aprendizagem realmente

significativa para sua vida, para que os educandos sejam capazes de uma inserção cidadã e

transformadora na sociedade.

Avaliação; Educação; Professor; 

Ensino; Aprendizagem

CIÊNCIAS MARINA FANTINELLI

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

SOBRE ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL E EDUCAÇÃO 

NUTRICIONAL NA 

PERSPECTIVA DA 

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS – 

ENSINO FUNDAMENTAL

Este projeto tem como foco principal a Educação nutricional e a alimentação saudável no ensino

fundamental. O tema justifica-se relevante pela necessidade de educar os alunos para construírem

hábitos alimentares saudáveis, visto que estes são adquiridos ainda na infância e na adolescência.

Seguindo as recomendações das Diretrizes Curriculares Orientadoras do Estado do Paraná (PARANÁ,

2008), justifica-se pensar e repensar aulas de ciências com inclusão de estratégias voltadas para o

conhecimento dos alunos sobre as propriedades nutricionais dos alimentos. Reconhecendo a

preocupação dos professores da rede pública estadual do Paraná na promoção da saúde e aprendizagem

dos conteúdos de ciências, propõem-se, neste trabalho, promover o aprendizado relacionado à nutrição

humana e saúde dos educandos, pois uma alimentação saudável ajuda a prevenir doenças. O projeto

tem como objetivo construir uma sequência didática voltada aos alunos do oitavo ano do Ensino

Fundamental, na disciplina de ciências, proporcionando trabalhar as propriedades nutricionais dos

alimentos e sua funcionalidade para a saúde humana. Com esse empreendimento, pretende-se

possibilitar aos educandos a capacidade de utilizarem os conhecimentos para modificarem seus hábitos

alimentares. As reflexões deste trabalho buscam entender a importância da educação nutricional no

contexto escolar para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, entendidos aqui, como uma

alimentação equilibrada segundo os grupos de alimentos da pirâmide alimentar (alimentos ingeridos) e

em quantidades diárias recomendadas. Para a aprendizagem dos alunos será desenvolvida uma

sequência didática abordando a pirâmide alimentar, as propriedades funcionais dos alimentos, a

preparação de receitas funcionais e uma palestra sobre a importância da combinação correta dos

alimentos da pirâmide alimentar.

Alimentação saudável; Hábitos 

alimentares; Educação 

nutricional.



CIÊNCIAS

REGINA MASSAE 

ASSEGA OSHIRO

Ciência e diversidade: 

uma necessidade 

educativa.

Como país que tem a maior parte de sua história manchada pelo modo de produção escravocrata, o

Brasil carrega uma herança cultural que ainda estigmatiza profundamente sua população de origem

africana. Dentro deste contexto, o presente projeto busca aumentar nosso entendimento sobre a atual

situação acerca do aceitamento do denominado multiculturalismo afrodescendente. Para tanto,

desenvolverá uma revisão, a partir das obras referenciais e da legislação nacional e internacional sobre o

tema, dos subsídios necessários para evidenciar a urgente necessidade de desmistificação de conceitos e

atitudes desfavoráveis à vida em comunhão e igualdade, na coletividade geral e nos espaços escolares.

Ainda, somado a realidade dos estudantes e a experiência profissional pessoal, encaminhar

metodologicamente ações educativas que, juntas a outros temas de notável interesse científico na área

da ciência genética, oportunizem um estado de reflexão que possa desenvolver ações dissipadoras do

ethos da exclusão racial e social, tanto em instituições educacionais como na coletividade. Os resultados

obtidos neste trabalho poderão ser utilizados como mais um subsídio para a construção de modelos

educacionais que possam contribuir com a criação de uma consciência, no ambiente escolar, de

valorização do ser humano, independente de sua origem racial ou social.

Afrodescendência; genética; 

multiculturalismo; projeto.

CIÊNCIAS

VALDICEIA ORTIZ DE 

OLIVEIRA

CONCEITOS E PRÁTICAS 

DE AVALIAÇÃO NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS

A avaliação é um processo de extrema importância no cotidiano escolar, podendo contribuir

significativamente para a aprendizagem do aluno e para a reorganização do trabalho docente. Muitas

vezes é executada de forma mecânica e classificatória com o objetivo do aluno reproduzir as

informações, sem necessariamente compreender o que é importante e estabelecer relação do conteúdo

com a vida cotidiana. O Objetivo deste trabalho é analisar as formas que os alunos são avaliados na

disciplina de ciências, refletindo sobre os tipos de avaliações utilizadas pelos professores, mostrando as

várias modalidades que são aplicadas e como a lei 9394/96 determina que devam ser realizadas. Diante

do exposto pretende-se analisar a avaliação e sua forma no ensino de ciências. Para tanto, serão

elaboradas entrevistas com os professores e questionários com os alunos, onde serão propostos

instrumentos com o propósito de coletar dados sobre o processo de avaliação e os instrumentos

utilizados. Já o questionário tem como objetivo o levantamento sobre as formas de avaliação

desenvolvidas pelos professores.Contudo, o projeto viabiliza a proposição de uma avaliação para a

escola pública, que tenha como foco formar sujeitos, que construam sentidos para o mundo, que

compreendam criticamente o contexto social e histórico de que são frutos e que, pelo acesso ao

conhecimento, sejam capazes de uma inserção cidadã e transformadora na sociedade.

Avaliação;ensino-

aprendizagem;ensino de ciências



CIÊNCIAS

VERA HELENA 

BARBOZA

ÁGUA, O BEM MAIOR: 

CONSERVAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS E 

TRATAMENTO DA ÁGUA

A disciplina de Ciências tem como objeto de estudo o conhecimento científico que resulta da

investigação da Natureza. Do ponto de vista científico, entende-se por natureza o conjunto de

elementos integradores que constituem o Universo, entre esses inclui-se a água. Tendo em vista os

inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação à falta de água, este projeto de

intervenção visa proporcionar aos alunos da Escola Estadual do Campo Lourenço Ormenezze

(Bandeirantes – PR) uma grande diversidade de experiências, com participação ativa para que possam

ampliar a consciência sobre às questões relativas à água, e assumir atitudes e valores voltados à sua

proteção e conservação. O projeto será realizado com os alunos do 6ª ano, considerando as orientações

curriculares para o ensino de Ciências. A intervenção acontecerá no período de fevereiro a julho de

2015. Será realizada uma avaliação diagnóstica com o objetivo de verificar os conhecimentos prévios

sobre a importância, conservação e tratamento da água. O projeto incluirá leitura e discussão de textos,

apresentação de vídeos, músicas e jogos. Além de visitas às estações de tratamento de água e esgoto da

SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Bandeirantes – PR. Será realizada uma mostra de

trabalhos no Dia Internacional da Água (22/03), bem como uma mostra pedagógica ao final do projeto.

Será produzida uma unidade pedagógica composta por todos os materiais empregados na intervenção.

A sistematização de todas as atividades desenvolvidas será realizada de modo a ser elaborado um artigo

final. ciências; água; preservação.

CIÊNCIAS

ANA RITA BLOCH 

MARTINS

O Ensino Experimental de 

Ciências com Base na 

Teoria Significativa de 

Ausubel

O presente trabalho é direcionado para alunos do 9º ano com atividades de Ciências nas áreas da

Química, Física, Astronomia e iniciação à Genética. Envolve atividades experimentais de temas a serem

trabalhados durante o ano letivo. Utilizado o Diagrama “V” como instrumento facilitador de uma

aprendizagem significativa, na elaboração do plano de aula, articulando o saber do educando como

ancoragem para um novo saber, formando “elo” entre as aulas teóricas e práticas. Para proporcionar um

aprendizado significativo, segundo Ausubel, é preciso trabalhar o conteúdo da aula em cima do

conhecimento que o aluno já tem e agregando um novo saber com as aulas experimentais. O

desenvolvimento do trabalho será de forma que o educando possa compreender o seu mundo real de

forma científica mesmo sem obrigatoriamente ser um cientista. Cada plano de aula envolve um

Diagrama V, contudo, a praticidade para o professor desenvolver sua atividade está na flexibilidade de

optar pelo experimento de acordo com seu planejamento. Ao final teremos um material didático que

provocará nos alunos uma reflexão dos conceitos formais da Ciência em relação ao seu dia a dia.

Experimentos; Física; Química; 

Genética; Diagrama



CIÊNCIAS

GENI MIRANDA DOS 

SANTOS

Desenvolvimento 

saudável na adolescência: 

uma proposta de 

orientação sobre a 

alimentação e hábitos 

saudáveis junto aos 

alunos dos 8º Anos da 

Escola Estadual Padre 

Cláudio Moreli, Curitiba-

PR.

Todos os profissionais, médicos, nutricionistas, profissionais de educação física que lidam com crianças e

adolescentes obesos, sabem do grande desafio que é tratar com sucesso um indivíduo obeso.

Basicamente para reverter tal quadro, é necessário modificar os hábitos alimentares, pois o fato de

reconhecer diariamente que a influência genética é muito importante, não se deve ficar com uma

atitude fatalista diante do indivíduo obeso: o \"ser genético\" não deve significar \"ser inevitável\".

(SABIA, 2004)

Adolescencia;alimentação;obesid

ade;

CIÊNCIAS

JANE LOPES VIEIRA DO 

PRADO

Metodologias do Ensino 

de Ciências para a 

prevenção ao uso 

indevido de álcool e 

drogas na adolescência.

O problema do uso de álcool e drogas é um tema muito debatido pela sociedade. Todos nós devemos

procurar formas de prevenção ao uso indevido das drogas. É na adolescência que os jovens estão mais

vulneráveis as drogas, sendo então necessária a utilização de Metodologias no Ensino de Ciências para

que a informação chegue aos estudantes levando-os a discussão, reflexão e prevenção nas escolas.

Metodologia;prevenção;drogas; 

adolescência.

CIÊNCIAS JULIANA JOUCOSKI

O uso do Tablet 

Educacional pelos 

professores.

Nas escolas, as aulas apenas expositivas, onde o professor usa somente o quadro de giz e o livro

didático, estão perdendo espaço. É preciso inovar a prática pedagógica, com vistas a melhorar a

aprendizagem e o desempenho dos estudantes. O avanço tecnológico é evidente em todos os aspectos

da vida e da sociedade. Porém, ainda há resistência para seu uso nas escolas. O Tablet Educacional é um

dispositivo móvel e foi distribuído aos professores do Estado do Paraná com o objetivo de contribuir na

prática pedagógica, no processo de ensino e aprendizagem e na formação dos professores. Este projeto

tem por objetivo diagnosticar o uso do tablet, pelos professores, no desenvolvimento das atividades

didático-pedagógicas e capacitá-los para o uso deste recurso tecnológico. A metodologia a ser utilizada

será a pesquisa-ação. Os sujeitos da pesquisa serão professores da rede estadual de ensino do Estado do

Paraná de diversas áreas do conhecimento. Para traçar o perfil dos professores será aplicado um

instrumento de coleta de dados semiestruturado. Com o levantamento dos dados serão planejadas e

desenvolvidas as atividades de capacitação, visando levar os professores a adquirirem autonomia para

organizar situações de aprendizagem interativas e construção de novos saberes.

Tecnologia; Tablet Educacional; 

sala de aula.

CIÊNCIAS

LUCIANE MARILIS 

DUPCHAK

O estudo do consumo de 

açúcar e sal para 

promoção de uma 

alimentação saudável

O açúcar e o sal encontram-se ocultos nos mais diferentes produtos, sobretudo nos alimentos

industrializados. Há um incentivo ao consumo destes produtos, consequentemente observa-se um

aumento do número de casos de sobrepeso, obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças

bucais, principalmente em crianças e adolescentes. O objetivo desse trabalho é pesquisar quais são os

alimentos mais consumidos pelos alunos de 10 a 12 anos da Escola Estadual República Oriental do

Uruguai em 2015 na cidade de Curitiba e sensibilizá-los sobre a importância da alimentação saudável

para a prevenção de doenças e promoção saúde.

Açúcar; Sódio;Alimentação 

saudável.



CIÊNCIAS

LUCILENI NICHELATTI 

ROCHA

Ensino de Ciências: 

discutindo as relações 

entre o senso comum e o 

conhecimento científico

Considerando que o ensino de Ciências desempenha um papel importante na aprendizagem do

educando e que permite o conhecimento do mundo por meio de observações, problematizações,

experimentações e descobertas que possam auxiliar os alunos posteriormente na resolução de situações-

problemas faz-se necessário uma reflexão sobre a relação do senso comum com o conhecimento

científico. A escola deve ser concebida como espaço de socialização, compartilhamento e criação de

conhecimento que contribua para o julgamento das incoerências sociais, políticas e econômicas atuais e

permitam compreender entre outras coisas, a produção científica e tecnológica, na conjuntura em que

elas se constituem. É necessário fornecer ao estudante, a formação educacional visando à

transformação da realidade social, econômica e política na qual está inserido, estimulando a criatividade

e a curiosidade do aluno pelo saber. Disso decorre a necessidade de se ter a escola como lugar de

debate e diálogo entre os conhecimentos sistematizados e científicos e os conhecimentos empíricos do

cotidiano. Por isso, nesse projeto, buscar-se-á examinar a relação do senso comum com o saber

sistematizado na disciplina de Ciências, no Colégio Estadual Natalia Reginato, Ensino Fundamental,

Médio e Profissional, no município de Curitiba. Discutir-se-á como acontece as práticas pedagógicas na

sala de aula através de critérios coerentes como recursos básicos para a determinação de um processo

de ensino e aprendizagem, de fato, satisfatório.

conhecimento – experiência - 

aprendizagem

CIÊNCIAS

SANDRA MARIA 

JUNGLES

Webquest no ensino de 

ciências

O objetivo principal deste projeto é apresentar a ferramenta Webquest aos professores de ciências do

Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, da cidade de Curitiba/PR e instrumentalizá-

los para que possam utilizar esta ferramenta em sua prática docente. A questão principal é proporcionar

espaços do cotidiano tecnológico dos estudantes, na escola,para a construção do conhecimento.

Webquest; formação continuada; 

construção do conhecimneto

CIÊNCIAS

SOELI CLEONICE 

BOROX

Diálogos sobre 

sexualidade: Educação 

sexual no Ensino 

Fundamental.

A presente proposta abordará a educação sexual, em especial quanto à prevenção da gravidez na

adolescência, objetivando a orientação e sensibilização dos educandos sobre o tema, promovendo a

saúde dos educandos. A intervenção a ser desenvolvida ocorrerá no Colégio Estadual Ivo Leão em

Curitiba, com os alunos do 9º ano vespertino, utilizando como estratégia a elaboração de uma unidade

didática sobre o tema.

educação sexual; adolescência; 

gravidez; prevenção



CIÊNCIAS ROSECLEA CARPENEDO

Sensações, Sentimentos e 

Emoções: sexualidade 

como dimensão 

psicossocial da vida 

humana

O projeto propõe a atividade de intervenção na Escola Estadual do Bairro Itaipu, de Salto do Lontra-

Paraná, buscando amenizar a problemática do sexo precoce, que resulta em muitos casos de gravidez na

adolescência e também em doenças sexualmente transmissíveis. Desta forma proporcionaremos

explanações através de palestras com profissionais da área, como também disponibilizaremos vídeos

temático/ilustrativos aos educandos e à comunidade escolar e, também aulas expositivas com atividades

didático-pedagógicas voltadas à Educação Sexual e aos riscos do sexo desprotegido, pois, de acordo com

nossas pesquisas, temos a convicção de que não mudaremos a cultura dessa região, mas, pelo

conhecimento, podemos amenizar as consequências. O objetivo que permeia o desenvolvimento prático

deste projeto caracteriza-se pela busca do equilíbrio para podermos nos situar nessa sociedade

contemporânea. A abordagem metodológica a ser utilizada será baseada na técnica de mostra de vídeos

e, a explanação através de palestras. A primeira abordagem possibilitará a exteriorização do assunto

sexualidade de maneira acessível e instigadora, como forma de incentivo para que se instaure um

processo de reflexão e conhecimento em termos de atitudes referentes à temática adolescentes e

sexualidade e nas consequências das mesmas. E, a segunda técnica abrange a participação da

comunidade escolar como ouvinte e questionadora das explanações de profissionais especialistas sobre

o tema sexualidade na adolescência.

Sexualidade e Adolescência; 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis; Gravidez precoce.

CIÊNCIAS CLEUZA TONIN

Plantas medicinais e sua 

toxicidade

As plantas medicinais são muito importantes para nós, porém devemos ter cuidado com a toxicidade

devido o mau uso das mesmas e também quanto suas propriedades químicas. O objetivo será identificar

a importância da classificação das plantas medicinais e sua toxicidade para subsidiar a utilização

adequada. Os alunos do sétimo ano do colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng farão pesquisas no

laboratório de informática e em livros na biblioteca da escola, de algumas plantas que geralmente são as

mais usadas e mais conhecidas, no primeiro semestre de 2015. Espera se que os educandos consigam

identificar, classificar as plantas medicinais para a utilização de maneira adequada, com as formas

corretas de preparo e utilização.

Plantas medicinais;toxicidade; 

utilidade e identificação.



CIÊNCIAS

LUZIA DE LOURDES 

GOMES DE BARROS

Os alimentos funcionais e 

o aproveitamento de 

cascas nas aulas de 

Ciências: teoria e prática.

Nota-se que nos últimos anos houve uma diminuição nos casos de doenças crônicas devido a diversos

fatores, como por exemplo, a manutenção de uma dieta equilibrada, hábitos de não fumar, beber e

praticar exercícios físicos. Partindo desse pressuposto, desenvolveu-se esta pesquisa com o objetivo de

divulgar no âmbito educacional a importância dos alimentos funcionais (fortalecem o organismo e

reduzem as possibilidades de desenvolvimento de doenças) e a utilização das partes desprezadas dos

alimentos em bolos, sucos, entre outros, a fim de conscientizar os alunos quanto à necessidade e

importância do reaproveitamento de cascas de frutas e o uso saudável de alimentos funcionais; mostrar

os benefícios que o uso da boa alimentação traz ao organismo por meio do consumo dos alimentos

funcionais; entender que as cascas de frutas, quando utilizadas de forma correta, convertem-se em uma

fonte inesgotável de nutrientes importantes para a saúde. A metodologia empregada neste projeto de

intervenção fundamentou-se inicialmente na realização de pesquisas bibliográficas para a composição

do referencial teórico e, posteriormente na elaboração das ações a serem desenvolvidas no Colégio

Estadual Jorge Schimmelpfeng com alunos 8º ano do ensino fundamental, no primeiro semestre de

2015. Ao término da aplicação desta proposta, espera-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre

a importância dos alimentos funcionais e da utilização das partes desprezadas, aplicando-os em seu

cotidiano e, consequentemente melhorando sua qualidade de vida.

Alimentos funcionais; 

Reutilização; Cascas de 

alimentos.

CIÊNCIAS

NEURA ROSA 

FRASSETTO GHISLERI

A relação sódio e saúde 

na perspectiva de alunos 

do 9º ano do Ensino 

Fundamental

O consumo em excesso de sódio vem sendo apontado como um dos principais vilões quando o assunto é

hipertensão, além de acarretar outros problemas. Diante disso, pretende-se trabalhar a relação sódio e

saúde com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, enfocando aspectos como o consumo em

excesso, o percentual de sódio nos alimentos, bem como os malefícios e consequências para a saúde.

Juntamente com esse trabalho, se procurará investigar as percepções dos alunos sobre a relação sódio e

saúde, além de verificar se é possível proporcionar a eles, que construam noções básicas sobre o uso

excessivo de sódio na alimentação e as implicações disto para a saúde humana, mediante o

desenvolvimento dessa proposta. Espera-se que após esse trabalho os alunos se sensibilizem quanto ao

consumo de sódio, por meio da compreensão de como isso pode interferir na sua saúde.

Educação Alimentar; 

Alimentação Saudável; Consumo 

de Sódio; Hipertensão.

CIÊNCIAS

RITA CAROLINA 

DALLACORT

A relação saúde e 

alimentação na vida dos 

adolescentes: um 

enfoque para os 

nutrientes.

Este estudo aborda a importância do desenvolvimento de saberes significativos a respeito da nutrição,

alimentação e saúde dos adolescentes no ensino de ciências. Portanto, objetiva-se investigar qual o

conhecimento dos alunos do 8º ano do Colégio Estadual Paulo Freire sobre a relação saúde e

alimentação, bem como sobre quais os nutrientes necessários para a manutenção do corpo saudável,

por meio de um trabalho de intervenção sobre o tema. Espera-se com este trabalho que os alunos

construam conhecimentos relacionados ao tema e passem a adotar hábitos alimentares mais saudáveis.

Alimentação Saudável; Educação 

em Saúde, Ensino de Ciências.



CIÊNCIAS VERA LUCIA BANA

Avaliação formativa nas 

aulas de Ciências do 

Colégio Estadual 

Cataratas do Iguaçu: 

Atividades práticas 

envolvendo o 

conhecimento das células

BANA, Vera Lucia. A avaliação formativa nas aulas de Ciências do Colégio Estadual Cataratas do Iguaçu:

atividades práticas envolvendo o conhecimento das células. PDE, 2014. Este estudo tem como tema a

avaliação formativa no ensino de ciências tendo em vista que a educação que visa a formação integral

do ser humano, preparando-o como um cidadão crítico e reflexivo, não pode ser avaliada de forma

somativa, pois não deve construir conhecimentos sem reflexão onde haja somente memorização do

saber já construído, visto que isso não pertence ao universo de um ensino de ciências moderno e

voltado para a promoção humana. Assim, o projeto pretende desenvolver ações práticas envolvendo o

conhecimento de células como uma forma de experienciar uma avaliação que contribua para a formação 

dos alunos. A meta para o desenvolvimento do estudo é ao final da realização do projeto de intervenção

ter desenvolvido nos alunos a consciência de que a avaliação é uma maneira de reconhecer os saberes

construídos e os que ainda estão por construir, para que o professor reconheça os pontos que

necessitam de planejamento para realizar um saber eficiente.

Avaliação formativa, 

conhecimento científico, 

atividades práticas, célula.

CIÊNCIAS

ANGELA MARIA 

SCHMITZ GRITTI

Ensino de ciências de 

maneira lúdica para 6º 

ano .

O ensino de ciências, muitas vezes envolve conteúdos abstratos e de difícil compreensão, onde o aluno

não consegue fazer a relação com a sua vida cotidiana. Os jogos didáticos são subsídios para que

desperte o interesse nos alunos e assim, percebam a importância de aprender através de metodologias

diferenciadas.É importante destacar, que a utilização e construção de jogos torna o aprender atraente,

criativo e, sobretudo interessante, servindo como ponto de partida para que os alunos possam ampliar

os seus conhecimentos, enriquecer suas experiências e tornar o processo ensino-aprendizagem mais

eficaz e transformador. Assim, o presente projeto de intervenção tem como objetivos, construir e utilizar

jogos didáticos como recurso para o ensino e aprendizagem de ciências no Ensino Fundamental,além

despertar a motivação e o trabalho cooperativoe contribuir para a formação de um aluno crítico e

participativo.

recurso didático; ensino; 

aprendizagem; ciências

CIÊNCIAS CARLA MORGAN

ÁGUA: ELEMENTO 

ESSENCIAL PARA A 

SOBREVIVÊNCIA DO 

ORGANISMO HUMANO

A conscientização sobre a importância da água no organismo, o seu consumo diário em todas as faixas

etárias da vida, os benefícios que este recurso proporciona são assuntos de constantes discussões neste

século. Os educadores e especificamente a disciplina de Ciências preocupam-se com temas pertinentes à

vida humana. A forma de abordar o tema “água” com os alunos, construindo uma atividade reflexiva,

com a possibilidade de aplicação do aprendizado nas aulas às suas atividades cotidianas, com a família,

com a comunidade e para a vida é uma das metas que o projeto propõe; ampliando dessa forma, a

conscientização do tema elencado para além do espaço escolar. Sabe-se que a água é um bem natural

vital e insubstituível, entretanto é um bem que pode terminar; para que isto não ocorra é primordial a

necessidade de mudanças no modo de vida das pessoas, principalmente com a preservação e o uso

consciente da água. Parte-se da premissa da água como fonte de vida, já que sem ela não há

sobrevivência dos organismos e que sem este recurso natural não existe vida humana. Apesar do

conhecimento da importância da água para o organismo humano, inúmeras pesquisas apontam a baixa

ingestão do líquido pela maioria da população, o que ocasiona diversos problemas de saúde. O trabalho

será desenvolvido através de uma pesquisa participante que visa identificar o grau de conhecimento

sobre o tema água.

Água; Organismo Humano; 

Qualidade de Vida



CIÊNCIAS IEDA MARICI SCHAAB

O uso racional da água e 

o reuso com estratégia 

para evitar a escassez.

A água doce é uma das substâncias essenciais para a sobrevivência e a manutenção de todas as formas

de vida do nosso planeta. Com o aumento da população e a vida moderna a necessidade do uso dos

recursos hídricos está aumentando significativamente, principalmente para a produção de alimentos. Se

tratando de um recurso limitado e distribuído de forma heterogênea, este não esta sendo utilizado de

forma eficaz, onde a cultura do desperdício prevalece e sua não reutilização são fatores que podem levar

a falta deste recurso tão precioso. A sensibilização para o reuso, e o uso racional tornam – se necessárias

para evitarmos a escassez deste recurso que poderá comprometer a vida. Partindo deste contexto

trabalharemos com atividades sensibilizadoras para que o educando perceba a importância do uso da

água de forma cada vez mais eficiente e responsável com o objetivo de evitarmos a escassez da água.

Recurso este, que esta em constante movimento na natureza, mas que mantém seu volume constante,

dificultando assim a disponibilidades e o acesso de água para todos. Água - uso racional - reuso

CIÊNCIAS JOBER JOSE DA SILVA

Aplicabilidade das 

tecnologias da 

informação e 

comunicação no ensino 

das Ciências Naturais.

O uso das tecnologias em sala de aula é um atrativo constante para nossos educandos e por meio dela,

busca-se alternativas para o entrosamento entre o estudo das ciências e o aprendizado. Nessa

perspectiva, a apropriação do conhecimento científico através das Tecnologias da Informação e

Comunicação (TICs) no contexto escolar, visa superar obstáculos conceituais como, desinteresse dos

alunos e desmotivação dos professores. Objetivos: -Estimular os alunos a participarem nas aulas de

Ciências com o uso das TICs; -Aplicar as Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino de Ciências

Naturais. -Contribuir para o Ensino de Ciências Naturais com a utilização das TICs visando a formação de

um aluno criativo e participativo; -Pesquisar com alunos do 9º ano seus conhecimentos referentes ao

conteúdo Substâncias Químicas e suas propriedades com aplicação das TICs; -Aplicar as TICs pela

utilização de blogs, sites, vídeos, simuladores, slides e lousa digital no conteúdo Substâncias Químicas e

suas propriedades. As estratégias de Ação para intervenção pedagógica serão de acordo com as

seguintes etapas: explicação do conteúdo, pesquisa na internet sobre o assunto abordado em sala,

utilização de simuladores, construção de slides, construção de blogs,utilização da Lousa Digital. ciência;tecnologia

CIÊNCIAS LIEGE RADIM BERLATO

DROGADIÇÃO E 

CRIMINALIDADE: 

SENSIBILIZAR ALUNOS 

QUANTO AS 

CONSEQUÊNCIAS DO USO 

DE DROGAS LICITAS E 

ILÍCITAS NA SUA SAÚDE.

É importante que informemos nossos alunos sobre as consequências físicas, psicológicas, sociais e

econômicas do uso de drogas. Por isso a necessidade que façamos a discussão com os alunos/apenados

do CEEBJA Novos Horizontes, da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, sobre sua saúde, uma vez

que a grande maioria tem seus crimes relacionados ao uso de drogas (usuários/ traficantes), cometendo

delitos durante o uso ou para manter seu vício. O Projeto tem como objetivo discutir quais as

consequências na saúde física e mental dos alunos/apenados do uso de drogas lícitas e ilícitas e

sensibiliza-los quanto aos danos causados pelo uso destas drogas, bem como verificar a relação entre o

uso de drogas lícitas e ilícitas na prática dos delitos, introduzindo a temática de educação para valores,

como fator de prevenção para o uso de drogas e conscientizar/sensibilizar os alunos apenados buscando

evitar o envolvimento ou o retorno à criminalidade. Drogas; Criminalidade; Saúde



CIÊNCIAS

NOEMI FILIPIN CASTRO 

ZARO

Orientação para uma 

alimentação saudável 

com ênfase em alimentos 

funcionais.

A discussão a respeito da alimentação saudável é de fundamental importância nos dias de hoje, devido

aos diversos problemas de saúde que se apresentam no mundo inteiro, em especial a obesidade tanto

infantil quanto adulta. Pesquisas apontam a alimentação adequada como fator essencial para a

manutenção da saúde. Porém levando-se em conta a variedade de alimentos com aspectos atraentes

que a sociedade moderna oferece, como os produtos industrializados, principalmente os salgadinhos e

biscoitos doces recheados, contendo aditivos químicos, altas concentrações de açúcar e sódio,

substituindo, muitas vezes, as principais refeições, não deixando espaço para uma alimentação

adequada, como os alimentos saudáveis e funcionais, pois estes, além de demandarem maior tempo de

preparo, não são tão atraentes aos adolescentes quanto os alimentos mais calóricos. Partindo-se dessa

preocupação foi abordado o tema da Alimentação Saudável, direcionando o foco de estudos ao aspecto

dos alimentos funcionais, contendo substâncias que auxiliam na promoção da saúde, buscando

proporcionar um novo olhar sobre a alimentação, como medida de prevenção e manutenção de uma

vida saudável. Assim, o papel da escola, enquanto espaço educativo deve ser também de orientação aos

jovens para a busca de melhor qualidade de vida, adotando estratégias para estimular a participação em

jogos e atividades físicas, promover bons hábitos de saúde direcionando a uma alimentação com

qualidade, equilibrada e balanceada e a Pirâmide Alimentar é um referencial para a escolha dos

alimentos adequados, pois muitas enfermidades podem ser evitadas ou minimizadas através de bons

hábitos alimentares.

Alimentação Adequada; 

Promoção da Saúde; Hábitos 

Alimentares

CIÊNCIAS SOELI DA SILVA

O Comportamento 

Alimentar dos 

Adolescentes: uma 

proposta de reeducação 

alimentar.

Estudos recentes sobre a alimentação e o estado nutricional de crianças e adolescentes mostram que o

sobrepeso e a obesidade crescem cada vez mais nesta parcela da população, que cada vez mais cedo

vem desenvolvendo doenças que antes eram comuns somente em adultos. Esse cenário é resultado de

um cotidiano sedentário associado a uma dieta alimentar com alto valor calórico e baixo consumo de

frutas, leguminosas e hortaliças. Esses dados alertaram para a necessidade de estratégias que amenizem

a evolução do problema e motivaram a realização do presente estudo, considerando que nesta faixa

etária a nutrição desempenha um papel fundamental, pois o organismo exige um amplo fornecimento

de energia e nutrientes por ser um período de crescimento acelerado e rápidas modificações. Esse

Projeto de Intervenção Pedagógica tem como objetivo desenvolver ações que estimulem, nos alunos, a

adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis que auxiliem na manutenção da saúde e

qualidade de vida. Para tanto, serão realizadas diversas atividades, dentre elas a elaboração de

cardápios balanceados e saudáveis de acordo com a Pirâmide Alimentar, confecção de cadernos de

receitas, interpretação da rotulagem nutricional de produtos alimentícios, entre outras, que

proporcionem novas abordagens e reflexões sobre o tema “alimentação saudável”.

alimentação saudável; ciências; 

nutrição; qualidade de vida; 

saúde

CIÊNCIAS

CLEIDE APOLONI 

FERREIRA

O uso das tecnologias no 

ensino da disciplina de 

ciências com ênfase em : 

células e tecidos

A proposta deste projeto é utilizar alguns dos recursos tecnológicos com ênfase na lousa digital, como

ferramenta para trabalhar os conteúdos: células e tecidos, com alunos do 8ª ano do Ensino

Fundamental. Seu objetivo é tornar a abordagem dos conteúdos de ciências mais atrativas ao aluno,

facilitando o processo de ensino aprendizagem.

Educação; Ciências; Células e 

Tecidos; Abordagem Tecnológica; 

Aprendizagem.



CIÊNCIAS

TEREZINHA RIBEIRO 

AGUERA

EXPERIMENTOS COM 

MATERIAIS 

ALTERNATIVOS NO 

ESTUDO DO SOLO

A proposta deste projeto é usar a experimentação como metodologia, utilizando materiais alternativos

ou de baixo custo, para trabalhar alguns aspectos físicos, biológicos e ambientais no estudo do solo, com

alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental. Seu objetivo é contribuir para que o aluno tenha maior

interesse e compreensão dos conteúdos abordados na disciplina de ciências.

Educação; Ciências; 

Experimentação; Solo; 

Aprendizagem Significativa.

CIÊNCIAS ARNALDO CECATO

Sexualidade no Meio 

Escolar

Trabalhar o tema sexualidade nem sempre é uma tarefa fácil, porque estamos em um campo rodeado

de mitos e tabus, onde várias gerações foram suprimidas por este assunto. È preciso ter em mente que o

estudo da sexualidade e sua contextualização não podem ficar somente no campo do contato íntimo

propriamente dito. A questão da saúde também é preocupante. Estudos apontam que cada vez mais

cedo nossos jovens têm início na vida sexual, os alunos nem sempre demonstram interesse sobre o

assunto sexualidade, pois não compreendem ou estão desmotivados. Devido a essa realidade seria

importante desenvolver um projeto que trabalhasse com nossos alunos a sexualidade de forma

alternativa, por exemplo, confecções de jogos, entrevistas, paródias e também teatros, tirando estes

adolescentes do contexto de sala de aula/livro didático e ofertando assim os mais diferentes

mecanismos que se façam mais eficientes e atrativos e que possam despertar nos alunos a devida

importância que o assunto merece. . Nesse sentido, o professor possui um papel importante na

transmissão de valores e conhecimentos que remetem ao desenvolvimento do indivíduo, escola e

sociedade.

Sexualidade, gravidez, 

adolescentes

CIÊNCIAS JOSILDA MACIEL

Estudo das doenças 

bacterianas, visando a 

saúde preventiva na 

escola.

O presente projeto de intervenção pedagógica na escola, terá como escola de implementação, o Colégio

Estadual Procópio Ferreira Caldas EFM – Pinhão-PR - e como público alvo uma turma de 7º ano do

ensino fundamental. Com o tema “Práticas educativas de higiene, com o uso de tecnologias disponíveis

na escola para o estudo e prevenção de doenças bacterianas”, objetiva-se aplicar conhecimentos

teóricos adquiridos, relacionando com a metodologia aplicada a fim de diminuir a incidência de doenças

bacterianas em estudantes, capacitando-os diante de um problema a ter reações, como reconhecer e

prevenir-se bem como saber argumentar e explicar sobre as formas de prevenção. Os alunos têm muita

curiosidade, e é importante que conheçam os caminhos que a ciência tomou, para chegar onde está

hoje, e que saibam que se tem muito a avançar, pois muitas doenças ainda são desconhecidas ou não

existe um tratamento eficiente para controlar ou curar. Conhecer os seres microscópicos, em especial

seres do reino monera, que são organismos procariotos, unicelulares e relativamente simples. Identificar

os patogênicos e os que são benéficos tanto a nossa saúde como a natureza, são objetivos do projeto de

intervenção contemplando alunos do ensino fundamental. Como estratégias de ação, o projeto prevê as

seguintes atividades: pré-teste, a fim de identificar o conhecimento sobre bactérias, palestra com

profissional de saúde do município, elaboração de uma cartilha sobre infecções bacterianas e

juntamente um manual de boa higiene, e coleta de microrganismos no colégio, sendo a análise feita nos

laboratórios da UNICENTRO campus CEDETEG.

ensino; microbiologia; higiene; 

informação; ciências.



CIÊNCIAS JULIANA TROMBETTA

Relações ecológicas entre 

seres vivos:da teoria a 

prática

A escola hoje tem a função de formar cidadãos que conheçam o ambiente em que vivem para poder

interagir com os elementos naturais que estão ao seu redor. Este trabalho tem a função de levar os

alunos a aprender, através de atividades práticas, as relações ecológicas e o que elas podem contribuir

para melhor convivência entre os seres vivos. Para isso será feito a apresentação teórica do conteúdo

através de livros e atividades escritas, com o auxílio de filmes a percepção de como elas acontecem e

após será feita a experimentação prática, onde os alunos irão descobrir, em ambientes naturais como

elas acontecem através da visualização, registro de fotos e relatório dos dados coletados. Os resultados

e o registro do conhecimento adquirido será feito em forma de relatórios e questionários a respeito

destes dados. Espera-se que ao final os alunos percebam que as interações ecológicas estão ligadas ao

nosso dia-a-dia e que nós ,seres humanos , estamos em constante interação com o ambiente em que

vivemos.

Interações Ecológicas; Prática; 

Meio Ambiente; Qualidade de 

Vida

CIÊNCIAS NATALIA SZEUCZUK

Atividades experimentais 

uma estratégia de ensino 

aprendizagem

Esta proposta está pautada no Ensino da Química para alunos do 9° ano do nível fundamental. O

objetivo geral é desenvolver um projeto junto com alunos do Ensino Fundamental para que adquiram

uma contextualização de química com base histórica associada a experimentos sobre diferentes tipos de

ácidos e seu uso ao longo do tempo. Vamos procurar analisar se esta proposta irá produzir um avanço

no entendimento dos alunos sobre o tema, com base em dados coletados durante a intervenção na

escola. Os principais instrumentos de coleta de dados serão os materiais produzidos pelos alunos, como

relatórios, pesquisas, entrevistas, visitas e avaliações. Esperamos motivar os alunos e fazer com que eles

tenham mais interesse em estudar e compreender o tema proposto.

Ensino de química. Ácidos. 

Ensino Fundamental. Contexto 

histórico. Experimentação.

CIÊNCIAS RUTE ALVES MILLRATH

ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOT

AÇÃO E A ESCOLA DE 

HOJE: HÁ LIMITES PARA 

APRENDER?

A escola de hoje precisa aprender e compreender a diversidade que se apresenta em sala de aula. Cada

pessoa tem um tempo, um jeito de aprender, uma forma (particular) de entender o mundo à sua volta.

A aula precisa ser significativa para que cada aluno perceba a finalidade do conteúdo como algo que o

envolve e lhe é útil. Sentir-se perdido, desorientado, sem ser percebido, gera inseguranças que

comprometem a aprendizagem, e aos poucos, faz com que os alunos percam o interesse e, em alguns

casos, gere indisciplina. Quando o aluno percebe que faz parte da sala, consegue expor suas ideias sem

medo, contribuindo com os colegas e realmente vendo um significado naquilo que está vivenciando.

altas habilidades; escola; 

aprendizagem, significado.



CIÊNCIAS

VANESSA VIVIANE 

TOZZI

ENTENDENDO A 

ASTRONOMIA ATRAVÉS 

DA HISTÓRIA DA 

HUMANIDADE

Relacionando o desenvolvimento da Astronomia com as mudanças que ocorreram e transformaram os

hábitos humanos ao longo do tempo, compreendemos que o pensamento muda, e o homem precisa

conhecer e compreender o passado, presente e anseios futuros. No 6º ano, quando o aluno tem seu

primeiro contato com a Astronomia como Ciência, objeto de estudo, é um momento importante, devido

a ser considerado o início da alfabetização científica, e, portanto, não pode estar preso à “decoreba” de

conceitos limitados, nem vinculado à visão única de um livro didático, mas associado à história da

humanidade. Através das leituras das histórias de Monteiro Lobato, busca-se associar o ensino de

Ciência e Astronomia à Literatura. Sabe-se que a promoção da leitura visa o desenvolvimento cognitivo

do aluno, cuja intencionalidade é a aprendizagem significativa, proporcionando um encantamento e

mexendo com as emoções, o prazer e a diversão do educando. Unindo a ludicidade da literatura ao

ensino de Ciências, permitindo ao professor atuar como mediador, substituindo as ideias fantasiosas do

senso comum, por conhecimentos científicos. As técnicas de ensino utilizadas estarão pautadas em uma

metodologia que privilegia as discussões, debates, leituras, atividades individuais ou grupais

diferenciadas, diálogo e integração, para a resolução dos problemas mediante a reflexão.

Astronomia, Aprendizagem, 

Ensino de Ciências, História da 

Astronomia

CIÊNCIAS

JOSIANE TEREZINHA 

RODRIGUES 

GONCALVES Alimentação

O interesse por este tema surgiu por observar que a alimentação dos adolescentes é pouco saudável e

por não haver preocupação dos mesmos com as consequências advindas dos maus hábitos alimentares.

Sabe-se que uma alimentação rica em nutrientes previne o surgimento de várias doenças crônicas, por

isso temos que nos preocuparmos com a qualidade e a quantidade de alimentos que ingerimos em

nosso dia a dia. Muitas vezes frutas, verduras e legumes- que são alimentos ricos em vitaminas, fibras e

outros nutrientes- não fazem parte do nosso cardápio cedendo lugar para alimentos industrializados e

muito calóricos. Este Projeto visa a sensibilizar os adolescentes em relação aos hábitos alimentares

saudáveis, identificando situações de risco relacionadas à saúde, bem como as principais doenças

causadas pela má alimentação, levando-os ainda a compreender que suas escolhas alimentares podem

interferir na qualidade de vida. A implementação do projeto de intervenção pedagógica acontecerá no

Colégio Estadual David Carneiro EFMN, no Município de Guapirama – Paraná, o público alvo será os

alunos do 8° ano A. Para o desenvolvimento deste projeto serão necessárias algumas ações como:

sondagem diagnóstica, debates, cálculo do IMC dos adolescentes, classificação dos nutrientes,

construção da pirâmide alimentar, textos relacionas a alimentação conseqüências, benefícios, entre

outros. Sendo assim a necessidade da realização desse trabalho no ensino de ciências, é para que seja

possível promover a melhoria da qualidade de vida através da alimentação saudável.

Conscientização, alimentação, 

adolescência, saudável



CIÊNCIAS

ANTONIELA DE PAULA 

VEIGA

Animais Vertebrados: Os 

Desafios de Tornar o 

Ensino Significativo com o 

uso de mídias

O presente trabalho tem por título “Animais Vertebrados: Os desafios de tornar o ensino significativo

com o uso de mídias.”, e, por tema “Análise das Tecnologias, linguagens no ensino de ciências e a

produção de recursos didáticos.” O Objetivo geral é promover o estudo contextualizado dos vertebrados

a partir do uso de tecnologias do cotidiano dos alunos visando maior aproveitamento no processo de

ensino e aprendizagem de ciências. Assim sendo, este trabalho se justifica pelas observações por mim

realizadas de que nem sempre os alunos demonstram interesse em aprender e concentram-se em seus

celulares em grande parte do tempo que passam na escola. Este estudo será desenvolvido no Colégio

Estadual do Campo Cristo Rei na Comunidade de Barra Bonita, Ensino Fundamental e Médio do NRE:

Irati – PR, no município de Prudentópolis. O trabalho se alicerça nas Diretrizes Curriculares do Estado do

Paraná e no Projeto Político Pedagógico do Colégio, bem como, nas regras do Programa de

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná. Pretende responder três importantes questões:

Como aliar a tecnologia ao estudo dos vertebrados? Como tornar o conhecimento mais significativo?

Quais serão os desafios no processo de ensino aprendizagem utilizando-se de recursos tecnológicos

como o celular e a câmera fotográfica? Para a realização desse trabalho, utiliza-se como metodologia

básica a pesquisa-ação, pois, exige o envolvimento ativo do pesquisador e a ação das pessoas ou grupos

envolvidos no problema.

Animais Vertebrados; Estudo; 

Mídias; Celular

CIÊNCIAS MARCOS JOSE NUNES

Estudo das Parasitoses 

Helmínticas a partir da 

realidade cotidiana dos 

alunos

As parasitoses helmínticas, conhecidas popularmente como verminoses, configuram-se entre as doenças

mais comuns no Brasil e nos países em desenvolvimento. Constituem-se num problema de saúde

pública, pois acometem principalmente as crianças interferindo na capacidade para o estudo e outras

atividades importantes para a qualidade de vida dos educandos. Considerando-se que a maioria das

helmintoses humanas é causada através da ingestão de alimentos ou água contaminados com ovos dos

parasitos, relacionando-se diretamente às práticas inadequadas de higiene pessoal e alimentar, o

presente projeto busca desenvolver ações preventivas com os alunos do 9º ano do Colégio Estadual do

Campo Nossa Senhora de Fátima, mediante uma metodologia diferenciada, para melhorar o processo de

ensino e aprendizagem em Ciências e tornar mais dinâmico e atrativo o estudo do tema, desenvolvendo

assim, uma maior conscientização dos educandos frente à prevenção das principais helmintoses,

considerando a realidade local onde estão inseridos.

Parasitoses intestinais; 

helmintos; educação preventiva



CIÊNCIAS

SANDRA REGINA DA 

LUS

Terrários – Exploração do 

potencial 

didático/pedagógico para 

desenvolver conteúdos 

ligados aos ecossistemas 

na disciplina de Ciências 

para o 6º ano do ensino 

fundamental.

O projeto de intervenção pedagógica a ser realizado no Colégio Professor Dario Veloso em Mallet, do

núcleo regional de educação de Irati, tem como principal objetivo desenvolver conteúdos ligados aos

ecossistemas através da construção de terrários, que constituem composições criadas dentro de um

ambiente limitado, onde são reproduzidas condições para o desenvolvimento de plantas e pequenos

invertebrados, para que o aluno possa a partir da observação relacionar questões de ensino e

aprendizagem com o ambiente que os cerca percebendo que faz parte do ambiente e contribui para as

modificações em seu meio. Sistematizando as observações ocorridas durante o decorrer do projeto, ao

usar como recurso o terrário questões relacionadas ao conteúdo meio ambiente que no sexto ano é

subdividido em ar, água, solo e ecossistemas podem ser desenvolvidos utilizando esta ferramenta

didática, o terrário. Especificamente os conteúdos relacionados são as interações entre os seres vivos,

entre os seres vivos e o ambiente, a interdependência dos seres vivos entre si através das cadeias

alimentares, a interferência antrópica nos ecossistemas, a circulação da matéria pelo mundo vivo e pelo

mundo não vivo e a relação existente entre os fatores bióticos e abióticos para a manutenção da vida. O

terrário proporciona uma abordagem crítica a respeito da responsabilidade dos seres humanos no

ambiente e permitir que as questões que permeiam o cotidiano possam ser colocadas visando uma

mudança de postura em relação ao consumo sustentável e da diminuição da produção de resíduos.

Ecossistemas; seres vivos; 

sustentabilidade; Ecologia; 

Atividades Experimentais

CIÊNCIAS GISELE FURLAN

O lúdico como ação 

motivadora no ensino da 

tabela periódica

Este projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo motivar os alunos para a utilização da Tabela

Periódica, na disciplina de Ciências do 9º ano do ensino fundamental, através da utilização de recursos

lúdicos. Tal utilização justifica-se na medida em que esses alunos, no que diz respeito a esse tema,

costumeiramente apresentam um aprendizado deficiente, por consequência de um ensino muitas vezes

descontextualizado e abstrato. Para tanto, serão aplicadas estratégias de ensino diversificadas que

procurarão vincular a teoria à prática de maneira informal e atraente, na tentativa de proporcionar uma

aprendizagem significativa.

LÚDICO / TABELA PERIÓDICA / 

CONTEXTUALIZAÇÃO



CIÊNCIAS

MARIA DE LOURDES DE 

ALMEIDA

Alimentação como 

conteúdo de Ciências: um 

resgate da saúde

A promoção de uma alimentação saudável no espaço escolar pressupõe a integração de ações de

estímulo à adoção de hábito alimentar saudável, por meio de atividades educativas que informem e

motivem escolhas individuais. Atualmente nas aulas de Ciências os conhecimentos acerca da

alimentação saudável não são priorizados. O presente projeto procura enfatizar a aplicação da educação

alimentar nas aulas de Ciências. Espera-se valorizar a promoção da saúde pois a mesma desempenha

papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida. O objetivo é promover o consumo

de alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma

lúdica e educativa, especificamente: pesquisar e registrar a alimentação das famílias dos educandos;

identificar semelhanças e diferenças entre os hábitos alimentares dos educandos na casa, na rua e na

escola; valorizar atitudes relacionadas à saúde e ao bem estar individual e coletiva; proporcionar aos

educandos à valorização do momento reservado a alimentação. É muito importante o tema re-educação

alimentar a nível escolar desde os primeiros anos do ensino fundamental, fazendo desta maneira o

possível para reverter os hábitos alimentares incorretos. Isto será possível através de disciplinas que

abordem a saúde alimentar e, sobretudo com o exemplo da escola aplicando estes conhecimentos

oferecendo um cardápio equilibrado e saudável. Esta proposta pretende estimular o debate e

aprofundar-se nos conhecimentos científicos do tema, além de poder capacitar, aperfeiçoar e

modernizar as práticas pedagógicas.

Alimentação saudável; Ciências; 

Ensino.

CIÊNCIAS

SILVANA PAULINO 

IRINEU

O estudo da pirâmide 

alimentar como 

intervenção pedagógica 

no ensino da alimentação 

saudável.

A presente pesquisa objetiva propor possíveis ações sobre alimentação saudável, para tanto será

abordado com os alunos do 6º ano do Colégio Estadual Vicente Machado em São Pedro do Ivaí-Pr. o

tema “Alimentação Saudável”, utilizando a pirâmide alimentar como ferramenta auxiliadora, a fim de

refletir em conjunto com os alunos sobre a relevância da alimentação saudável. Conhecer os alimentos

adequados para uma boa nutrição, o balanceamento correto dos nutrientes é fundamental, pois além da

prevenção de muitas doenças como câncer, diabetes, colesterol e obesidade, a alimentação influência o

indivíduo em todas as áreas de sua vida, inclusive a cognitiva. A realização do presente projeto

desenvolver-se-á a partir do diagnóstico dos hábitos alimentares dos alunos, apresentação dos principais

nutrientes dos alimentos através da pirâmide alimentar, palestra com uma nutricionista, leitura do

material – Você é o que Come, e preparo de lanche natural com os alunos.

Alimentação Saudável; 

Adolescentes e Pirâmide 

Alimentar.



CIÊNCIAS ELIZANGELA COCO

O uso de elementos da 

ludicidade como 

metodologia de ensino 

para desvendar os 

segredos dos Reinos 

Monera e Protista

“O Lúdico” foi apresentado como uma proposta didática para o ensino de Ciências, para tanto foi

escolhido o título “O uso de elementos da ludicidade como metodologia de ensino para desvendar os

segredos dos Reinos Monera e Protista”. O objetivo é incluir Jogos Didáticos na metodologia de ensino

de Ciências, mais especificamente nos Reinos Monera e Protista, de forma a incentivar uma maior

participação dos alunos em sala de aula na elaboração do conhecimento científico, acarretando a

ampliação do raciocínio lógico, o que contextualizará o conteúdo com a realidade do estudante. A

metodologia utilizada possui a finalidade de promover uma compreensão efetiva, que implique a

construção do conhecimento científico. Além disso, o lúdico pressupõe a existência de regras, o que

pode se constituir como um aliado à formação dos alunos nos aspectos de concentração e de disciplina,

necessários à organização do ambiente de estudos e ao aprendizado. O universo de pesquisa será o

Colégio Estadual Luiz Setti - EFMPN, no Município de Jacarezinho-Paraná. O projeto será desenvolvido

com os alunos do 7º ano do referido colégio. Sendo assim, por meio deste estudo será possível verificar

a metodologia optada no sentido de contribuir para um ensino diferencial e envolver o aluno no

processo da construção da sua aprendizagem.

Lúdico; Reino Monera; Reino 

Protista; Jogos

CIÊNCIAS

MARIA ALICE 

BORTOLOZI DE SOUZA

Refletindo sobre a prova 

na prática avaliativa no 

ensino de Ciências

O tema abordado neste projeto é a avaliação, que dentro das práticas escolares é ainda muito discutido.

Muitos estudiosos dedicam pesquisas e reflexões nesta área, pois ela proporcionar subsídios para as

decisões a serem tomadas a respeito do processo educativo, envolvendo professor e aluno no acesso ao

conhecimento. O assunto é muito amplo e complexo, sendo assim neste trabalho, teremos como foco

principal a “prova”, a qual dentro dos vários instrumentos avaliativos, cumpre a função formativa

identificando o que os alunos aprenderam ou não, auxiliando a melhor organização do trabalho

pedagógico, considerando as diferenças e as necessidades de cada aluno. Assim tendo como foco à

possibilidade de ressignificar a prova no processo de ensino-aprendizagem, este projeto pretende

propor um momento de reflexão da prática pedagógica do professor, para compreender o universo da

utilização de uma avaliação em um contexto específico e de como transformá-la em oportunidades de

conhecimento.

Prova; avaliação; conhecimento; 

reflexão; construção.



CIÊNCIAS

MARIA ANGELA 

REGONATTI

Educação em Sexualidade 

na Escola: Discussões 

sobre gravidez não 

Planejada e as Doenças 

Sexualmente 

Transmissíveis (DST)

O presente projeto tem como proposta investigar a importância da educação em sexualidade na

Instituição Escolar, tendo em vista a necessidade de conscientizar as/os estudantes dos 6º e 8º anos do

Ensino Fundamental. Este trabalho pretende por meio de um levantamento bibliográfico, buscar o

conhecimento na área de Educação em Sexualidade e, em específico, entender por diversos estudos na

área, o problema da gravidez não planejada, que ocorre principalmente na adolescência, e as doenças

sexualmente transmissíveis, como por exemplo, a AIDS. Este trabalho tem como objetivo o respeito ao

próprio corpo e ao do outro, o comportamento emocional e social, a confiança, o diálogo, a importância

de utilização de métodos anticoncepcionais e contraceptivos, a higiene pessoal, as mudanças do corpo e

da mente, o relacionamento do adolescente perante a sociedade e discussões sobre o que é ser homem

e mulher e a responsabilidades que ambos apresentam diante de uma criança. Desta forma, se releva a

interação com a/o estudante pelo diálogo, a fim de que possamos construir uma imagem positiva desta

fase da vida, de maneira responsável e consciente, concluindo que a prevenção é a melhor maneira para

se ter uma vida sexual saudável.

Educação em sexualidade; 

Gravidez não planejada; Doenças 

sexualmente transmissíveis.

CIÊNCIAS

MARLI DUARTE DE 

MELLO

Gênero e Sexualidade: 

pressupostos de uma 

práxis com as/os 

professores do Colégio 

Estadual Rui Barbosa.

O presente projeto será realizado visando o aperfeiçoamento das/os Profissionais da Educação, em uma

tentativa de prepará-las/os quanto à abordagem do tema, na aquisição de conhecimentos, mudanças de

posturas e construção de materiais que possam subsidiá-las/os em sala de aula, visto que muitos

professores sentem-se inertes, carentes de informações adequadas, repletos de questionamentos e

dúvidas. Por isso a discussão da temática com diretores/as, professores/as, zeladores/as, secretários/as,

cozinheiros/as é importante para que estas/es possam lidar com as/os estudantes no seu cotidiano

escolar, no momento das diversas situações problemas que podem ocorrer de caráter relativo à

educação para a sexualidade. Assim, quando se desenvolve um trabalho de educação sexual na escola é

importante que as/os várias/os profissionais que ocupam o espaço escolar também participem dos

grupos de estudos ou de reuniões para debater o tema. Todos, sem exceção, somos educadoras/es

sexuais, queiramos ou não, tenhamos consciência disto ou não. O objetivo deste projeto é promover a

reflexão elaborando e aplicando material didático pedagógico junto aos/as Profissionais da Educação

acerca dos temas que envolvem a Diversidade Sexual e de Gênero, com o intuito de melhorar suas

práticas docentes e possibilitar uma melhor compreensão da diversidade que se encontra no espaço

escolar, a fim de promover uma educação democrática e inclusiva, sem preconceitos e discriminação. A

inclusão de temas como gênero e sexualidade no curso de educação continuada oferecerá base teórica e

metodológica para que os/as professores/as tenham segurança para apresentar e debater questões que,

por sua relevância, não podem ser tratadas de qualquer maneira.

Gênero;Sexualidade;Diversidade 

na Escola; Preconceito; Formação 

de Professores



CIÊNCIAS

VILMA BRASILIANO 

XAVIER DE OLIVEIRA

TECLANDOCIENCIAS: 

Aprendendo Sobre 

Células com o uso do 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

Colaborativa

O estudo da célula como unidade básica de um ser vivo, sua identificação, diferenças e sua compreensão

faz parte dos conceitos básicos para que nosso aluno do ensino fundamental possa entender o ciclo de

vida desses seres que estão em seu habitat. Os educandos chegam ao 8º ano com uma visão de células

macroscópicas como os ovos de galinha, que é bem visível e com cores definidas, depois observam

algumas células em livros, textos, revistas, slides, com imagens coloridas e ampliadas, não tendo uma

visão real de suas organelas, esses conceitos equivocados prejudicam no entendimento dos conteúdos

seguintes. A microscopia é uma ferramenta que pode nos ajudar muito no entendimento sobre células,

o grande problema são os laboratórios sucateados e transformados em depósito, os microscópios estão

abandonados e não temos profissionais capacitados para manusear esse equipamento, torna-se difícil

para o professor com uma sala de números excessivos de alunos, planejar, montar e ministrar a sua aula

com apenas um microscópio. Neste contexto, o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Colaborativa

no ensino de ciências, através de vídeos, simuladores, jogos, leituras de textos e artigos, discussão dos

conteúdos abordados através de Chat´s, pode ser utilizados para o estudo da célula no formato de lição

de casa ou em nossos laboratórios de informática. A aprendizagem virtual é um facilitador da educação

podendo enriquecer mais o conteúdo aprendido, sendo mais significativo para o educando.

Célula; Aprendizagem; Virtual; 

Colaborativo

CIÊNCIAS ADRIANA SPIRONELLO

ANIMAIS PEÇONHENTOS 

NA REALIDADE 

EDUCAÇÃO DO CAMPO

O trabalho, visa aumentar a compreensão dos alunos em relação aos acidentes causados por animais

peçonhentos, mais especificamente a classe de ofidios e aracnídeos de alertar os alunos para o

problema de saúde pública, que são os acidentes causados por animais peçonhentos, delimitado a :

aranhas, escorpiões e serpentes. Além de contribuir com o ensino aprendizagem de uma forma

diferenciada, dinâmica e interessante. Pretende se trabalhar com atividades lúdicas, a fim de diminuir ou

minimizar as dificuldades vivenciadas no decorrer do processo ensino aprendizagem. Para tal faz se

necessário estabelecer uma ligação entre os conhecimentos empíricos trazidos pelos alunos do campo e

os conhecimentos científicos. O presente projeto faz alguns apontamentos sobre a conscientização

acerca das questões ambientais e de saúde que envolvem o tema proposto.

Animais peçonhentos; aranhas; 

escorpiões; Serpentes; Educação 

do Campo

CIÊNCIAS

MARIA EDITH DA SILVA 

NOVICKI

Intervenção Educativa 

como ferramenta eficaz 

para mudança de hábitos 

alimentares entre 

estudantes do ensino 

fundamental

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica elaborar estratégias didáticas e pedagógicas que

possibilitem aos alunos o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis e economicamente viáveis

no ambiente escolar e familiar , levando a promoção da saúde , do prazer e do convívio social. Aborda

aspectos relacionados a alimentação humana,hábitos alimentares, costumes e tradições das famílias dos

estudantes do Colégio José Marcondes Sobrinho, visando uma melhor qualidade de vida aos estudantes.

hábitos alimentres; 

saúde;qualidade de 

vida;alimentação humana



CIÊNCIAS

MARITANIA BADOTTI 

LANGUINOTTI

PROPOSTA DE ENSINO DE 

CIÊNCIAS PARA PREVENIR 

A OBESIDADE 

INFANTOJUVENIL NA 

ABORDAGEM DO TEMA 

NUTRIÇÃO.

PROPOSTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS PARA PREVENIR A OBESIDADE INFANTOJUVENIL NA ABORDAGEM

DO TEMA NUTRIÇÃO Maritania Badotti Languinotti Professor PDE 2014 Município: Laranjeiras do Sul

Fone: (42) 36352542- (42) 99121115 Resumo: Este projeto tem objetivo desenvolver uma proposta de

ensino para orientar os alunos sobre os benefícios de uma alimentação saudável e da reeducação

alimentar por meio do desenvolvimento de atividades relacionadas ao tema nutrição e obesidade

infantojuvenil. Para tanto, foram delineados os objetivos específicos que consistem em: investigar os

hábitos alimentares dos infantojuvenis praticados em casa; pesquisar as atividades praticadas pelos

infantojuvenis fora do ambiente escolar; pesquisar os lanches consumidos na escola; abordar o tema

nutrição e obesidade infantojuvenis, com outros métodos alternativos; conhecer as causas da obesidade

e identificar a importância da prevenção e controle do peso; e desenvolver ações que contribuam para

maior reflexão sobre a saúde. A proposta será desenvolvida com alunos do 8º ano do Colégio Estadual

do Campo Ireno Alves dos Santos - Localizada em Rio Bonito do Iguaçu – PR.Na fundamentação teórica

foram tratados temas referentes à obesidade na infância e na adolescência, Índice de Massa Corporal

(IMC); formação de hábitos alimentares na escola e atividades físicas, cujos principais autores utilizados

foram: Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná (DCES, 2008);Ossucci (2014); Duncan; Schmidt (2003);

Balaban; Silva (2004); Oliveira (2010). Primeiramente, será realizado encontro com os alunos

infantojuvenis que apresentam sobrepeso para verificar: a frequência alimentar de vários alimentos;

consumo de alimentos com aproveitamento integral; quantidade de refeições por dia; frequência de

atividade física. Para então iniciar as estratégias de ação.

alimentação;nutrição;vitaminas; 

obesidade.

CIÊNCIAS

MARIVANI APARECIDA 

PETRY CHAGAS

A Pedologia numa 

abordagem 

socioambiental

Sabemos que é visível o desenvolvimento da nossa civilização vivenciado ao longo do tempo, mas é no

meio ambiente que notamos as consequências dessa evolução, por meio da intervenção humana nele.

Por isso, são necessárias discussões que abordem os aspectos dessa intervenção humana no meio

ambiente e quais as possíveis formas de sua ocorrência não causar impactos tão significativos a este,

proporcionando assim, crescimento econômico e sustentabilidade, simultaneamente. Dessa forma, a

escola precisa propor atividades que promovam a compreensão holística acerca da importância da

preservação ambiental para um desenvolvimento sustentável. Portanto, é objetivo desta proposta o

desenvolvimento destas atividades junto aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio

Estadual do Campo Lageado Bonito do município de Quedas do Iguaçu – PR, disponibilizando

informações e orientações que possam prover conhecimentos acerca do solo e suas especificidades,

como componentes, tipos e fertilidade. Desse modo, a partir desta abordagem, espera-se a formação e a

conscientização das crianças no que tange à Educação Ambiental voltada à conservação dos solos.

solo; conservação do solo; 

sustentabilidade; educação 

ambiental



CIÊNCIAS NILCEU MARQUARDT

Fundamentos e 

Encaminhamentos 

Metodológicos para o 

ensino de Ciências um 

estudo das doenças 

Hídricas.

A presente proposta de intervenção pedagógica tem por finalidade trabalhar os conteúdo

biodiversidade, promovendo a apropriação destes conceitos, compreendendo suas inter-relações e suas

relações com os sistemas sociais, econômicos, políticos e culturais.Pretende-se através deste

conteúdo,fazer uma abordagem integradora de conceitos e utilizar e a contextualização sócio-histórica

para que os estudantes compreendam as estruturas sociais como históricas contraditórias e abertas. De

maneira geral as atividades propostas para os estudantes serão:Levantamento dos conceitos prévios

através de um questionário diagnóstico aberto;com base nas informações diagnosticada levantar

algumas situações problemas para iniciar o trabalho;Utilizar a biodiversidade local e a do Paraná para

discutir com os alunos; agendar com antecedência uma visita técnica com os estudantes a Companhia

de Saneamento(Sanepar);Organizar palestras junto a comunidade;Avaliar a atividades durante o

processo do trabalho, utilizando instrumentos variados.

Doenças; Hídricas;Córregos; 

Poluição;

CIÊNCIAS RANGEL JOSE NENEVE

Recuperação e 

Preservação de Nascentes 

com uso de solo-cimento.

O presente projeto surgiu com o intuito de despertar nos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do

Colégio Estadual Olavo Bilac, da cidade de Cantagalo- Pr, a conscientização da importância da

conservação das nascentes. Com o aumento do desmatamento e o uso inadequado do solo, a qualidade

da água vem sendo afetada, o problema da escassez tornou-se uma séria ameaça para o planeta. A falta

de conhecimento sobre da preservação das nascentes é uma realidade hoje em nossa sociedade, pois

muitos alunos recebem água tratada e não conhecem uma nascente, portanto não sabem como

preserva-las e nem como proceder na sua recuperação depois de degradada ou assoreada. A

recuperação das nascentes com a utilização do solo-cimento é a proposta deste projeto, mostrando

como se realiza na prática. Este projeto se desenvolverá através da fundamentação teórica e da pesquisa 

de campo.

poluição; ambiental; recursos 

hidricos

CIÊNCIAS

APARECIDA REGINA DA 

SILVA

Desenvolvimento de 

Jogos Didáticos como 

ferramenta pedagógica: 

um olhar para o Ensino de 

Ciências

Devido à grande diversidade e complexidade dos conceitos propostos para a disciplina de Ciências, é

consenso entre pesquisadores, que professores encontram dificuldades em sua abordagem

metodológica, visto que alguns conteúdos apresentam alto grau de abstração, dificultando por si só a

relação do aluno com o conteúdo no processo ensino e aprendizagem. Nesse sentido, este trabalho tem

como objetivo contribuir na formação continuada de professores com fundamentos e estratégias para o

ensino de Ciências, por meio do desenvolvimento de jogos didáticos, que subsidiem o professor na

abordagem de tais conceitos e, por conseguinte, na assimilação dos conteúdos científicos pelos alunos

do Ensino Fundamental. Em relação aos aspectos teóricos, apoiamo-nos nas contribuições da teoria

histórico-cultural e nos estudos de autores que discutem os jogos didáticos enquanto recurso

pedagógico. A presente produção didática será desenvolvida no Colégio Estadual Dr. Lamartine Rollo

Soares - EFM, na cidade de Loanda, no ano de 2015. Os sujeitos da pesquisa serão os docentes da

disciplina de Ciências do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental das escolas circunscritas ao Núcleo

Regional de Educação de Loanda.

Jogos Didáticos; 

Encaminhamento metodológico; 

conceitos químicos



CIÊNCIAS

MARCIA MARCOS 

SILVA

O uso de dispositivos 

móveis no auxílio da 

construção de mapas 

conceituais na 

aprendizagem de 

Ciências.

A maior parte dos professores tem um grande problema com dispositivos móveis como celulares em

sala de aula, sentindo essa necessidade de se integrar o celular em sala, para que o educando possa

realmente utilizar esse aparelho para a aquisição do conhecimento científico. Este projeto de

intervenção tem como objetivo provocar interesse pela ciência como forma de compreender melhor o

ambiente ao seu redor, bem como o corpo humano. Diante de tais problemas no modo de ensino

verificou-se a necessidade de buscar alternativas para os discentes por meio das mídias e tecnologias

não somente na escola, mas para que possam adquirir conhecimento e filtrá-lo para o uso no seu dia a

dia. Em relação aos aspectos teórico-metodológicos, este trabalho fundamenta-se nos estudos de

MORAN (2013) e CURY(2013), para a elaboração de mapa conceitual com o educando, utilizando as

mídias móveis (celulares) para a pesquisa das definições necessárias no mapa.O projeto de intervenção

será desenvolvido no colégio Estadual Manoel Romão Netto – EFM, na cidade de Porto Rico, no ano de

2015 e será aplicado aos alunos do 8º ano do Ensino fundamental.O trabalho culminará com a realização

de uma exposição em sala dos mapas confeccionados.

tecnologia, celular, mapa 

conceitual, corpo humano

CIÊNCIAS

MARIA JOSE FASSINA 

LADEIA

Bactérias: Sua 

importância à vida na 

Terra

A maioria das pessoas relacionam as bactérias a doenças como o tétano, meningite, pneumonia,

tuberculose, entre outras e a deterioração dos alimentos, sendo assim, prejudiciais aos seres humanos.

Desconhecem que somente uma pequena parte desses micro-organismos causam doenças e que muitos

são indispensáveis à biosfera. O ensino fundamental, enfatiza o estudo dos micro-organismos referindo-

se principalmente aos aspectos morfológicos, fisiológicos e taxonômicos, bem como às patogenias

relacionadas a esses seres. Pouca ênfase se dá aos benefícios ocorridos através da sua ação ao equilíbrio

do meio ambiente, ao funcionamento do organismo humano e de outros animais, bem como a sua

contribuição na indústria de alimentos e medicamentos. O objetivo desse trabalho é o de ampliar o

entendimento dos alunos sobre as bactérias, com os seus papéis ecológicos fundamentais, como a

decomposição da matéria orgânica, a fixação de nitrogênio nas plantas, os benefícios para o organismo

humano, bem como a importância nos aspectos econômicos e biotecnológicos. A metodologia envolverá

práticas dialógicas abordando o conhecimento dos alunos sobre as bactérias, para que se possa fazer

uma sondagem e posterior análise. Várias atividades serão propostas, tais como: apresentação de slides

através do software Prezi, vídeos, construção de modelos de células e de bactérias, práticas

laboratoriais, infográfico, fabricação de iogurte, prática da compostagem, medidas de profilaxia a

patogenias, peça de teatro e jogos didáticos. Ao final da aplicação do projeto, serão feitos novos

questionamentos acerca do conhecimento dos alunos sobre as bactérias e comparados com os iniciais.

bactérias; ensino-aprendizagem; 

ensino fundamental; 

compostagem.



CIÊNCIAS

NOEMIA RODRIGUES 

DA SILVA

Ações preventivas contra 

o uso de drogas

O consumo de drogas lícitas e ilícitas é um problema para a sociedade atual e na escola não é diferente.

Crianças e adolescentes adquirem e consomem drogas com facilidade. Eles são apontados como o grupo

mais suscetível a comportamento de risco, principalmente no que se refere ao vício das drogas. Isto

decorre das características comuns a esta fase da vida, talvez por falta de conhecimentos gerais sobre as

causas e consequências do consumo de drogas ou por insatisfação com a sua vida ou classe social. Uma

das melhores maneiras de prevenção contra o uso de drogas é assegurar que os jovens estejam bem

informados. O objetivo deste trabalho é esclarecer os alunos do nono ano do Colégio Estadual Santa

Mônica, sobre os riscos do consumo de drogas e abordar medidas de prevenção contra a utilização das

drogas, em uma visão crítica, histórica e pedagógica, apontando estratégias de enfrentamento dos

prejuízos que este uso causa na comunidade local, principalmente no cotidiano da escola. Isto irá

colaborar para que os alunos desenvolvam opiniões conscientes sobre o assunto e tornem-se capazes de

discernir sobre a realidade do problema e optar por estilos de vida saudáveis. Para alcançar os objetivos

propostos trabalharemos com recursos alternativos como: questionários, pesquisas, jogos lúdicos, filmes

e/ou documentários, palestras, 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. Drogas; prevenção; saúde.

CIÊNCIAS

SHIRLEY CARRILHO 

PARRA MESQUITA

Prevenção da Gravidez na 

Adolescência e as DSTs: 

Uma Reflexão no Âmbito 

Escolar.

Este projeto tem por objetivo principal sensibilizar a comunidade escolar sobre a sexualidade na

adolescência com a intenção de garantir a diminuição da gravidez precoce e de eventuais contaminações

sexuais (doenças sexualmente transmissíveis - DSTs). Nas últimas décadas, ainda vimos o registro de

altos índices de gravidez na adolescência, principalmente, em comunidades carentes, onde há muitos

jovens totalmente desinformados acerca do funcionamento do corpo humano e dos métodos

contraceptivos. A gravidez na adolescência e as DSTs, atualmente, são concebidas como um problema

de saúde pública, pois quando ocorrem podem deixar marcas profundas na vida dos adolescentes,

acarretando problemas psicológicos, familiares, abandono escolar, complicações no parto, agravamento

da condição econômica, entre outros, atingindo, inclusive, a sociedade como um todo. O projeto será

desenvolvido com alunos do 8º ano da Escola Estadual Machado de Assis do município de Itaúna do

Sul/PR, no ano de 2015. Será utilizada uma metodologia participativa, através de discussões e reflexões

em grupo, alicerçada no respeito ao ser humano, na valorização do próprio corpo e da dignidade da

pessoa humana a fim de estimular o cuidado consigo mesmo e evitar sua vulgarização. Também

utilizaremos aulas sobre o sistema reprodutor humano, vídeos, pesquisas e confecção de cartazes sobre

o tema, bem como palestras com profissionais da saúde e reuniões com familiares dos alunos e direção

escolar. Acreditamos que a execução deste projeto, seja essencial para que cada adolescente

conscientize-se da responsabilidade e dos riscos de uma gravidez precoce e das DSTs, e assim, seja capaz

de contornar as dificuldades desta fase crucial de suas vidas.

Adolescente; Gravidez Precoce; 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis



CIÊNCIAS

ADRIANE GARCIA DE 

OLIVEIRA

DISCUTINDO 

SEXUALIDADE: 

POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS NO AMBIENTE 

ESCOLAR.

Este trabalho tem como objetivo propor atividades que levem os educandos do 9º a discutirem e

refletirem e consequentemente formar conceitos sobre os mais diversos assuntos inseridos na temática

da sexualidade, uma vez que ainda encontramos escolas que não os contempla no seu cotidiano por

uma série de motivos. Os tópicos que pretendemos abordar, além daqueles apontados pelos jovens,

trataremos também de gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis (IST), abuso

sexual, relações de gênero, violência contra as crianças e jovens, homofobia e o quanto a mídia os

influencia.

Educação sexual; Sexualidade; 

Contexto escolar.

CIÊNCIAS

ALICE KAZUE HASSUIKE 

DOLIBAINA

Análise dos manuais 

didáticos de Ciências 

quanto ao conteúdo 

estruturante Sistemas 

Biológicos: apontamentos 

sobre as Diretrizes 

Curriculares da Educação 

Básica do Estado do 

Paraná

O presente trabalho visa analisar se os manuais didáticos de Ciências adotados pelas escolas do Núcleo

Regional de Educação de Londrina estão de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do

Paraná. A análise dos manuais didáticos de Ciências é importante para os professores, porque em nossa

experiência diária observamos que apesar dos avanços tecnológicos e da existência de diversos

instrumentos educacionais, o livro didático continua sendo o recurso mais utilizado no processo de

ensino-aprendizagem, devido a sua acessibilidade para o aluno e disponibilidade para o docente. Para a

realização deste estudo, será realizado um levantamento das três coleções de livros didáticos da

disciplina de ciências mais adotados pelas escolas públicas estaduais do Núcleo Regional de Educação de

Londrina.

Manual didático; Ciências; 

Diretrizes Curriculares de 

Ciências

CIÊNCIAS

CELINA E SOUZA 

PEREIRA

ALIMENTOS 

TRANSGÊNICOS: UM MAL 

NECESSÁRIO?

Diante da grande polêmica causada pelos alimentos consumidos atualmente, principalmente os

transgênicos, onde as incertezas fazem muitas vezes o encontro de contradições, será trabalhado os

alimentos transgênicos uma vez que eles estão entre as incertezas atuais da alimentação de nossa

sociedade. Esses alimentos geneticamente modificados foram e estão sendo inseridos na mesa de todas

a famílias sem se questionar sobre sua aceitação ou rejeição bem como os malefícios que poderão vir

causar ao homem ou ao meio ambiente. São plantas e alimentos que foram e são manuseados

tecnologicamente pelas mãos do homem e muitas vezes mensurar as consequências desta manipulação.

A capacidade do homem conseguir avanços tecnológicos, é grande, mas o homem conseguirá prever e

evitar possíveis efeitos catastróficos no futuro sobre o uso destas tecnologias desenvolvidas ou em

desenvolvimento?

Transgênicos; Alimentação; 

Avanços Tecnológicos

CIÊNCIAS

ELAINE CRISTINA 

GALVAO

A Iniciação Científica 

como Instrumento 

Avaliativo no Ensino de 

Ciências.

No decorrer dos anos, o ensino de ciências – em especial no que concerne aos conteúdos de química ─,

tem resguardado abordagens mais tradicionais geralmente centradas na memorização de fórmulas,

reações e propriedades dos elementos, bem como na aplicação de regras e conceitos matemáticos.

Superar essa concepção voltada para a transmissão, assimilação e reprodução constitui um grande nó,

para aqueles a ministrarem a disciplina, acabando por influenciar diretamente a forma como a avaliação

da aprendizagem é realizada em sala de aula. É nesse sentido que a iniciação científica se caracteriza

como um grande aliado, um valioso recurso para o ensino, para a aprendizagem e para a avaliação, por

possibilitar ao aluno expressar seu conhecimento, de variadas formas e em diversas ocasiões.

Avaliação da aprendizagem; 

Iniciação científica; Investigação.



CIÊNCIAS

ELIZABETH GUIVERNAU 

GAUDENS

As atividades práticas na 

construção do 

conhecimento do aluno 

de Eja no Ensino de 

Ciências

Este projeto tem por objetivo utilizar atividades práticas como recurso metodológico no Ensino de

Ciências - 7º Ano do Ensino Fundamental na EJA. O uso destes recursos oportuniza o entendimento de

situações vivenciadas no cotidiano dos educandos. As atividades propostas não necessitam grandes

espaços nem laboratórios muito equipados. Os alunos geralmente mostram interesse e se envolvem de

maneira satisfatória, participando ativamente do processo da aprendizagem. As atividades serão

realizadas durante as aulas de Ciências, algumas para iniciar o estudo e levantar os conhecimentos que

os alunos já tem sobre a temática, e outras para finalizar o estudo. A avaliação ocorrerá durante o

processo e os resultados serão utilizados para a elaboração do Artigo Final.

experimentação; modelo 

científico;atividades práticas; 

ensino de Ciências.

CIÊNCIAS

IVETI ARRUDA DE 

ALMEIDA

As plantas como 

auxiliadoras pedagógicas.

As plantas medicinais são tão antigas quanto a humanidade..O presente projeto tem por objetivo a

identificação e uso das plantas medicinais tentando desmistificar o conceito errôneo e até mesmo

superstições sobre elas. A informação de como se pode fazer a utilização das plantas em formas de chás,

xaropes, cataplasma infusões, etc. Também com nomes e a indicação de algumas plantas.

Plantas medicinais, Comunidade 

Escolar.

CIÊNCIAS JOSIANI DAVID ROSA

As contribuições das 

Atividades Experimentais 

da Olimpíada Brasileira 

de Astronomia(OBA 2015) 

para os alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental

O projeto será aplicado no Colégio Estadual \"Nossa Senhora de Lourdes\"- Ensino Fundamental, Médio

e Profissional com o objetivo de analisar as atividades experimentais sobre as noções de Astronomia,

visando à melhoria do processo do ensino-aprendizagem através da Olimpíada Brasileira de Astronomia

e Astronáutica do ano de 2015 para criar uma nova perspectiva em diminuir o distanciamento entre o

educando e a Astronomia. Este projeto introduzirá vídeos explicativos sobre o tema proposto, visita ao

Planetário de Londrina, para que contribua nas observações astronômicas diurnas e noturnas do

cotidiano, e também, incentivar os alunos a fazer as atividades experimentais voltados à OBA 2015 e

construir uma luneta astronômica de baixo custo, o que facilitará muito a aprendizagem do aluno, de

maneira eficiente.

Astronomia;Experimentação;Ensi

no-Aprendizagem



CIÊNCIAS MARCIO CILIAO FILHO

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO 

DAS TICS NA 

CONSTRUÇÃO DE UM 

BLOG EDUCACIONAL

Hoje em dia, mesmo aqueles setores da sociedade, resistentes ao avanço tecnológico, estão tendo que

se adequar ao uso das tecnologias. A rapidez dos sistemas de informação e comunicação são os fatores

que estão diretamente influenciando na formação de uma nova característica de sociedade, onde todos

se tornam reféns da tecnologia, sendo esta a característica que suponhamos ser a mais marcante na

sociedade atual. Os educandos estão habituados às novas mídias, entretanto, dentro da rede escolar, o

acesso à internet e ao computador necessita de metodologia de ensino e formação docente para

direcionar os alunos à como lidar com os conteúdos virtuais, disponibilizados na rede. As novas

tecnologias presentes na escola, muitas vezes, são desconhecidas pelos educadores o que leva a

necessidade de mostrar os caminhos e meios de utilização, visando o pedagógico, pois desta forma o

aluno passará há não somente visualizar a informação, mais sim compreendê-la e questioná-la, podendo

esta ser levada para sala. No contexto do conteúdo, a criação de blogs de discussão e hipermídia,

desenvolvido pelos educadores, são ferramentas metodológicas que serão muito importantes para

ampliar as capacidades cognitivas, tanto individuais como coletivas, por meio das inúmeras alternativas

que ela oferece de interação entre professor e alunos. Desse modo pretenderemos estudar formas de

integrar professores da escola que estou inserido a estas novas tecnologias, buscando oferecer

ferramentas de uso coletivo e propiciar meios para que eles possam criar práticas educacionais

utilizando-se as tecnologias presentes na escola, para levar o ensino aprendizagem a realidade atual de

nossos educandos.

Tecnologias educacionais; 

Recursos didáticos; Blog.

CIÊNCIAS

MEIRE REGINA LOPES 

DA SILVA

O uso de vídeos como 

auxílio na pratica 

pedagógica no estudo do 

corpo humano

Um dos desafios da escola pública é ter os atrativos tecnológicos de hoje como auxiliares no processo de

busca e aprimoramento do conhecimento por parte dos alunos e professores. Pretendemos explorar um

desses atrativos, especificamente o vídeo que, além de chamar atenção, pode também instigar a

criatividade, auxiliando o aluno a analisar criticamente e refletir sobre situações envolvendo conceitos

referentes ao corpo humano, facilitando assim sua inserção no processo de ensino aprendizagem

através de relações que os estudantes estabelecem entre os conceitos estudados e as funções que

ocorrem em seu próprio organismo. Os vídeos são recursos que agradam e amenizam a rigidez que

muitas vezes um assunto impõe, aproximando os alunos aos mais variados contextos e situações. Eles

afetam os sentidos das pessoas com a dinâmica com que as coisas do mundo lhe são apresentadas,

contribuindo com a construção de significados no processo de apropriação do conhecimento científico.

Portanto, esse Projeto de Intervenção Pedagógica, visa analisar o uso de vídeos nas aulas de ciências

como recursos tecnológico no auxílio da compreensão do aluno sobre o estudo do corpo humano. vídeo educacional;corpo humano



CIÊNCIAS

RENATA CRISTINA DE 

SOUZA FABIANO

A CONTRIBUIÇÃO DOS 

ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL ll 

CONTRA O QUADRO 

ENDÊMICO DA DENGUE 

NA CIDADE DE ALVORADA 

DO SUL/PR

Este projeto de implementação pedagógica intitulado “A contribuição dos alunos do Ensino

Fundamental ll contra o quadro endêmico da dengue na cidade de Alvorada do Sul/PR”, objetiva a

conscientização emergente a respeito da possível epidemia de dengue nesta localidade, um município

de pequeno porte indicado pela Secretaria de Estado do Paraná, como possível alvo epidêmico. Sabe-se

da importância da Educação neste trabalho e espera-se que as metodologias apresentadas consigam

atingir a comunidade a partir da conscientização do público-alvo. Portanto, pretende-se apresentar

atividades que envolvam alunos de uma escola pública de Ensino Fundamental II de forma a contribuir

contra o quadro endêmico que se delineia para esta cidade.

Dengue. Endemias. Ciências. 

Metodologia.

CIÊNCIAS ROSEMERI MORA

Resolução de problemas, 

uma abordagem para o 

conteúdo sobre drogas no 

ensino de jovens e 

adultos privados de 

liberdade

A escola deve estar circunspecta aos acontecimentos no meio social, e a abordagem do tema drogas se

faz necessário na atualidade, principalmente para os alunos apenados que na sua maioria tiveram algum

tipo de contato com elas. Através da metodologia de resolução de problemas, levar o conhecimento da

ação das drogas como: cigarro, álcool, maconha, cocaína e crack no organismo humano e as suas

consequências. Com isso, o projeto tem como objetivo geral analisar como a proposta de atividades de

resolução de problemas abordando, a temática drogas pode refletir em uma construção de consciência

crítica nos alunos do CEEBJA Professor Manoel Machado que está situada no interior da Penitenciária

Estadual de Londrina - PEL I. Com este trabalho, espera-se conhecer os aspectos da compreensão dos

sujeitos sobre a problemática droga, e analisar como as atividades de resolução de problemas com

abordagem do cotidiano pode contribuir para minimizar os problemas de drogas presentes entre os

alunos apenados.

: Educação Prisional; EJA; Drogas; 

Resolução de problemas

CIÊNCIAS

ANA MARCIA 

PONVEQUI

CICLOS 

BIOGEOQUÍMICOS 

PERIGOSOS: RECURSOS 

DIDÁTICOS 

ALTERNATIVOS PARA A 

COMPREENSÃO DE 

PROBLEMAS AMBIENTAIS

Em nosso cotidiano escolar, há a necessidade de uma busca constante por metodologias alternativas

(leituras, pesquisa, atividades de laboratório, maquetes, jogos interativos e uso de softwares) para se

aproveitar, ao máximo, dos recursos audiovisuais que a atualidade nos proporciona. Esse projeto possui

a intenção de contribuir e criar condições para a melhoria das aulas de Ciências, e visa relacionar o

conteúdo “Ciclos Biogeoquímicos” aos problemas ambientais atuais. Para tanto, nesse projeto serão

utilizados recursos didáticos diferenciados, na tentativa de despertar maior interesse por parte dos

educandos, e a eles repassar conceitos científicos que consigam ultrapassar o “simples olhar dos

conteúdos didáticos”. Com isso compreender a dinâmica dos ciclos biogeoquímicos auxilia a entender

alguns impactos ambientais comum em nosso dia a dia, e que, em geral, são causados por ações

antrópicas desmedidas, como a introdução de substâncias nocivas aos seres vivos, com consequências

sérias para todo o ecossistema, proporcionando perdas nas comunidades naturais e também para a

qualidade de vida dos seres humanos.

Palavras–chave: Ciclos 

Biogeoquímicos; Recursos 

Didáticos, Ensino de Ciências, 

Impactos Ambientais.



CIÊNCIAS CECILIA ALICE OSSAK

A tividades de Separaçao 

e Utilização de Materiais 

Reciclados

O presente trabalho aqui apresentado no formato de Projeto de Intervenção Pedagógica está sendo

direcionado a alunos das séries finais do ensino fundamental, objetiva Implementar Atividades de

Separação e Utilização de Materiais Reciclados. Este trabalho se desenvolverá em etapas que permitirá

verificar que concepções os educandos possuem sobre Lixo, Resíduos Sólidos , Coleta Seletiva, Tempo de

Decomposição de certos materiais, Impactos ambientais. Ainda nesse sentido e por meio de textos e

outros aparatos pedagógicos buscará ressaltar a importância e compreensão da prática da Pedagogia

dos 3 R’s (Reduzir- Reutilizar-Reciclar ) buscando dessa maneira a possibilidade de incentivar mudanças

de hábitos e atitudes frente ao consumo e / ou descarte de resíduos sólidos para a diminuição dos

impactos ambientais . Esse Projeto envolverá em sua sequência uma Unidade Didática com atividades,

que tem em seu objetivo , induzir reflexões acerca de certos hábitos consumistas, desperdícios,

desenvolvimento sustentável entre outras questões afins, no sentido de lançar o desafio, de transpor as

teorias vistas à prática propriamente dita. Com esses direcionamentos, logo a ideia alicerce é buscar por

meio de um clima de reflexão, ferramentas para sensibilização e futuras ações transformadoras do

individuo como parte atuante do meio em que vive.

Educação; Lixo; Resíduos Sólidos; 

Materiais recicláveis

CIÊNCIAS EDNA RAYMUNDINI

Ruídos e Audição: um 

desafio escolar

Foi observado durante vários anos o uso em excesso de fones de ouvido antes, durante e depois das

aulas. Este fato tem gerado diversos problemas para nossos alunos e professores, entre eles, dificuldade

de concentração e, consequentemente de aprendizagem, podendo causar transtornos auditivos e não

auditivos, acarretando danos não somente à audição, mas também, ao organismo como um todo. O uso

de fones de ouvido pode acarretar também infecções, pois muitos indivíduos os emprestam para os

colegas e, considerando que vários não fazem a higiene adequada no aparelho, estas podem agravar

ainda mais os problemas de audição. Frente a estes apontamentos, optamos por realizar um estudo que

avalie o nível de informação e o comportamento dos adolescentes diante do ruído e que alerte para o

excesso de exposição ao ruído, pois o resultado pode ser uma lesão auditiva, e consequentemente uma

perda auditiva significativa na aprendizagem dos conteúdos. ruídos; audição; aprendizagem

CIÊNCIAS

ELENICE DE FATIMA 

FARIAS

Gravidez na adolescência 

– riscos e prevenções.

Com a antecipação da atividade sexual e o despreparo em utilizar métodos contraceptivos, a gravidez na

adolescência se tornou um problema mundial e a cada ano que passa, esse problema vem aumentando.

Isto tem preocupado as instituições das áreas de saúde e educação, pois os adolescentes não têm

estrutura emocional, psicológica e nem financeira para lidar com esse tipo de situação. O objetivo do

projeto é proporcionar o conhecimento sobre os riscos e a prevenção de uma gravidez nesta fase. A

escola tem o papel de contribuir com a orientação como forma de prevenção, pois os adolescentes não

tem maturidade para se preocupar com os cuidados devidos. É preciso informar e orientar quanto a

adesão do uso dos métodos contraceptivos de forma correta. Com esse trabalho pretendemos levar

informações aos adolescentes e mostrar os riscos e a prevenção de uma gravidez na faixa etária dos 12

aos 19 anos , a fim de prevenir novos casos de gravidez entre adolescentes.

Gravidez na adolescência; Risco; 

Prevenção



CIÊNCIAS

GRAZIELA CRISTINA 

PERES GARCIA

Possibilidades e 

limitações para o 

tratamento da 

sexualidade na escola e 

sua banalização na mídia 

digital: um espaço de 

discussão e formação de 

profissionais reflexivos

A sexualidade se faz presente em todo o desenvolvimento físico e psicológico dos indivíduos. A educação

não ocorre exclusivamente no espaço formal da escola, percebemos a interferência da mídia na vida

cotidiana do adolescente tornando-se um grande veículo informativo acerca da sexualidade, entre

outras esferas, também tem se encarregado de educar os sujeitos, com isso, observamos então a

multiplicação de conteúdos com apelo erótico a disposição e de fácil acesso. Este tema é abordado de

forma tímida na escola, pois os profissionais não possuem conhecimentos adequados e por ser uma

temática extremamente associada a preconceitos, tabus e crenças. Para que a escola possa ter

profissionais reflexivos que abordem a temática em diferentes situações usando como instrumento a

linguagem das palavras, dos gestos, e dos sentimentos, é importante que o educador amplie seus

conhecimentos acerca do assunto, a fim de auxiliar os alunos que não possuem informações,

respondendo às dúvidas de forma esclarecedora, respeitando a opinião de cada educando. O aluno

privilegiado com o conhecimento mediado pelos profissionais da educação poderá ter um entendimento

melhor sobre o assunto, auxiliando-o na tomada de decisões e na reflexão sobre as questões

relacionadas à sexualidade, podendo-se obter um comportamento mais adequado. Nessa perspectiva

esse projeto se justifica pela proposta de uma intervenção didático-pedagógica, que será realizada com

os profissionais da educação, com o intuito de promover a discussão acerca da sexualidade e sua

banalização na mídia digital a fim de contribuir com uma melhora na qualidade de vida dos alunos e uma

maior conscientização em relação à sexualidade.

Educação; Sexualidade; Mídia; 

Profissionais Reflexivos

CIÊNCIAS

ODETE CANDIDO 

ALVES

A relevância da avaliação 

no processo de 

ensino/aprendizagem no 

ensino de Ciências – 

investigando a merenda 

escolar.

Dentro do contexto escolar, muitos professores ainda questionam-se a respeito da avaliação. É de

grande relevância para o bom desenvolvimento do aluno que o professor compreenda de que forma a

avaliação deve ser realizada, propondo em seu planejamento um processo avaliativo contínuo. Neste

caso, tanto aluno como professor são avaliados, não atribuindo simplesmente uma nota, de maneira

genérica, mas um modo de avaliar que permita ao professor verificar todas as dificuldades e avanços de

seus educandos, utilizando esta prática como meio de aperfeiçoar sua ação pedagógica. A fim de

desenvolver uma pesquisa-ação a respeito da relevância da avaliação, será utilizado o tema

Alimentação, criando estratégias de ação que desenvolvam os conteúdos. Ao final das estratégias

desenvolvidas serão trabalhadas as possibilidades de intervenção para atuação dos docentes na escola.

Reflexão; Ação; Alimentação; 

Avaliação; Aprendizagem.



CIÊNCIAS

SUELI FANELI 

MENEGUITE

Estudo dos conceitos 

sobre os efeitos nocivos 

do naguile entre 

estudantes de ensino 

fundamental

A sociedade, de forma hostil, forçou transformações importantes nos costumes, na família, na religião,

na cultura, nas tradições, etc., e como consequência dessas mudanças, houve um enfraquecimento nos

diversos âmbitos sociais. A adolescência, época de ajuste na personalidade, está sofrendo influências

marcantes, por vezes, insinuantes ao uso de drogas. O uso de drogas é considerado um problema

epidemiológico mundial, e estando cada vez mais acessível, os jovens se apropriam desta substância

cada vez mais precoce. O consumo do tabaco, através do narguile está acompanhando de uma crença

disseminada na população de ser menos prejudicial que fumar cigarros, além disso, o fumante tem a

percepção de que esta forma possui menor poder aditivo. O uso do narguilé, assim como outras cidades,

também está presente em meu município, e diante desta confirmação, será desenvolvido um projeto

que virá de encontro com o problema, afim de esclarecer aos alunos do 8º ano o quanto o uso desta

substância poderá influenciar e prejudicar sua vida. Na modernidade, há necessidade de trabalho

pronto, junto ao jovem no sentido de adequá-lo frente à pós-modernidade, visando um futuro

equilibrado. Neste sentido, torna-se imprescindível ser trabalhado sobre esta temática, tendo em vista

um protagonismo juvenil longe das drogas. Como a área de Ciências dá suporte a este conteúdo, para se

falar sobre as doenças respiratórias, efeitos nocivos sobre o feto, drogas lícitas e ilícitas, e tendo como

pressuposto esta transformação social, este projeto terá o propósito de tentar reduzir o uso deste

artifício entre os jovens do colégio no qual trabalho.

Drogas; adolescência; tabaco; 

narguilé; doenças respiratórias.

CIÊNCIAS

VALDETE LUCIA 

SILVESTRE

Análise dos Métodos 

Adequados para Docentes 

na Abordagem da 

Sexualidade, na 

Puberdade e 

Adolescência no Ensino 

Fundamental

Este trabalho busca contribuir para informação e orientação aos(às) professores(as) de áreas Ciências

Biológicas, no Ensino Fundamental , tendo como análise dos métodos adequados na abordagem da

sexualidade, na puberdade e adolescência, em como trabalhar o tema sexualidade demonstrando que

crianças, pré-adolescentes e adolescentes necessitam, de educação sexual, para terem conhecimento

adequado e científico sobre o assunto, faltando somente a sistematização desta educação ser adotada

pelos(as) professores(as). A adolescência é uma fase de mudanças na personalidade e o(a) jovem não é

um(a) mero(a) espectador(a) destas transformações, ele(a) é parte do processo, mas no dia a dia a

realidade mostra que não possuem conhecimentos suficientes que lhes possibilite entender suas

estruturas anatômicas e compreendam o seu funcionamento. Também promover reflexões e discussões

com professores(as) da área de Ciências Biológicas do Ensino Fundamental sobre a necessidade de

adequada atuação educacional sobre a sexualidade, considerando a sexualidade como algo inerente à

vida e à saúde, que se expressa desde cedo no ser humano e a relevância na abordagem desta temática

nas aulas de Ciências Biológicas.

Educação; Sexualidade; 

Puberdade; Adolescencia



CIÊNCIAS MARCIA MARIA PINTO

Gravidez e contracepção 

na adolescência - 

conhecimento e 

prevenção

A adolescência é o período em que estão ocorrendo inúmeras modificações, físicas, psicológicas e

sociais. É um período de muitas descobertas, escolhas e medos. A gravidez na adolescência muitas vezes

não é decorrente de um ato planejado, muitos não sabem sequer o significado de concepção, muito

menos de todas as responsabilidades decorrentes de tal ato. O presente trabalho faz parte das

atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), realizado pelo Governo do Estado do

Paraná visando oferecer momentos de reflexão e discussão sobre a temática gravidez precoce e

métodos contraceptivos para alunos de Ciências do 9º ano no Colégio Estadual “Professora Maria de

Lourdes Rodrigues Morozowski” – Paranaguá/PR. Com diferentes atividades pretende-se estabelecer um

diálogo envolvendo a participação dos educandos de forma ativa e reflexiva sobre adolescência,

puberdade, namoro e /ou “ficar” e também os métodos contraceptivos e as doenças sexualmente

transmissíveis. Acredita-se que todas as informações repassadas de maneira descontraídas, sem

cobranças do certo ou errado, mas de maneira cientifica e ética serão importantes para que o

adolescente conheça o funcionamento do seu corpo e entenda a sexualidade de forma mais saudável

resultando numa prevenção da gravidez precoce e das doenças sexualmente transmissíveis.

Adolescente; Ciências; 

Concepção; Paranaguá

CIÊNCIAS ANA LUCIA NAVARRO

“Homossexualidade no 

contexto escolar: uma 

reflexão com os 

educadores”.

Sendo a escola um espaço fundamental de formação cidadã e de transformação social, ao mesmo

tempo, lugar de transmissão de conhecimentos científicos e construção de novas práticas e atitudes,

torna-se um ambiente privilegiado para trabalhar a diversidade sexual e os valores éticos de respeito ao

outro. Devemos estar atentos às situações de preconceito e discriminação que sofrem os grupos

minoritários da população em decorrência de sua orientação sexual diferenciada do padrão

heterossexual. Nesse contexto, esse projetopropõe refletir junto aos demais profissionais da educação

formas de conhecer e amenizar as dúvidas e dificuldades enfrentadas em relação à sexualidade e

discriminação, e dessa forma, nos preparar para auxiliar os adolescentes que enfrentam dificuldades

quanto as identidades de gênero e sexuais. O objetivo é esclarecer questões sobre sexualidade e

diversidade sexual, procurando amenizar as atitudes de preconceito e discriminação junto aos

profissionais da educação. A problemática que motivou a pesquisa foram indagações a respeito da

diversidade sexual, tais como: A diversidade sexual influencia as relações estabelecidas nos espaços

escolares? Como os professores lidam com os alunos homossexuais? Quais as práticas pedagógicas

adotadas pelas escolas para propiciar ao aluno o exercício da cidadania? Essa temática será desenvolvida 

enfocando homossexualidade no contexto escolar, no sentido de promover a discussão e a reflexão

sobre, oportunizando uma formação aos docentes e funcionários para a construção de uma nova

mentalidade em relação à orientação sexual e ponderar sobre a construção do sujeito crítico e

participante em sociedade.

Diversidade 

sexual;Homossexualidade;Gêner

o;Formação Docente;Dialética.



CIÊNCIAS

EDINALVA JUNQUEIRA 

DE SOUZA

Reflexões sobre 

Diversidade Sexual na 

Formação de Educadores

Atualmente nós profissionais da educação estamos sentindo uma urgente necessidade de se

compreender melhor como as manifestações sexuais tem se apresentado nas relações humanas. A

constante discussão em torno da orientação sexual pela sociedade tem suscitado uma imediata ação da

escola para enfrentar a violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais na importante

tarefa de orientar e garantir o direito de uma educação de qualidade para todos/as sem discriminação e

sem preconceito. É muito comum ouvirmos pessoas dizendo que não são homofóbicas ou que não tem

preconceito, mas não é o que indicam as pesquisas. A escola continua sendo moldada sobre um modelo

heteronormativo, onde aqueles que não se enquadram neste “modelo” são vítimas de discriminação e

muitas vezes até de violência física e/ou psicológica, o chamado bullying homofóbico. Para enfrentar

situações como essas e não tornarmos nossos alunos LGBTs invisíveis em nosso espaço escolar, a

informação e o conhecimento científico são vitais para garantir o respeito, a individualidade e a

diversidade sexual dos sujeitos. Esse projeto tem por finalidade contribuir com a formação continuada

dos profissionais da educação para que possam ter um embasamento teórico no campo da educação

sexual e sentirem-se mais seguros, não ignorando esta realidade tão presente no ambiente escolar; pois

a livre orientação sexual é um direito humano. Sabemos que as mudanças acontecerão lentamente, mas

intensificaremos os debates e reflexões durante o desenvolvimento do projeto.

homossexualidade; 

gênero;bullying; educação 

sexual; homofobia

CIÊNCIAS

PATRICIA REGIANE 

GABRIEL

Sobrepeso e Obesidade: 

Uma Proposta de 

Educação Nutricional

O ambiente escolar é um espaço importante para a construção de novas práticas e atitudes, e ao mesmo

tempo, local de aquisição de conhecimentos científicos e técnicos que orientam, junto com a família, o

comportamento social. A escola é considerada um local adequado para trabalhar a obesidade e o

sobrepeso em adolescentes, já que o aumento da obesidade e/ou pessoas com sobrepeso vem

aumentando em níveis alarmantes. Diante destes fatos este projeto se justifica por pesquisar o

sobrepeso e a obesidade na adolescência, a educação nutricional e as práticas físicas como prevenção da

obesidade, com a intenção de contribuir para uma formação consciente para a vida adulta e não

somente na adolescência. O objetivo desse estudo é esclarecer por meio do conhecimento científico

sobre a importância da alimentação adequada aliada à prática regular de atividade física na prevenção e

controle da obesidade. A problemática motivadora é: será que os alunos conhecem os perigos de uma

dieta baseada no consumo de alimentos calóricos e pobres em nutrientes, tais como excesso de açúcar,

sal e gorduras saturadas? Diante da magnitude do problema questiona-se ainda: a escola pode

contribuir ao apresentar aos alunos os perigos da má alimentação e do sedentarismo na prevenção da

obesidade? Assim, esse projeto buscará diferentes maneiras de apresentar aos alunos como a mudança

na alimentação e a adoção da prática regular da atividade física podem contribuir para uma vida adulta

mais saudável.

Educação Nutricional;Obesidade 

na adolescência;Prevenção



CIÊNCIAS ALFAIR CASANOVA

As Ciências associadas ao 

leite e seus derivados.

A intervenção pedagógica que está sendo proposta justifica-se no anseio, enquanto professor de

Ciências e Química, em motivar os alunos do 8º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual José

Armim Matte, da cidade de Chopinzinho, Núcleo Regional de Pato Branco – Pr a estudarem sobre a

produção do leite bovino com qualidade, bem como a realizar análise laboratorial do mesmo e ainda, a

produzirem os derivados do leite artesanalmente em suas propriedades. Isto porque, o objetivo principal

nessa área é oportunizar a esse grupo de alunos aprendizagens significativas de acordo com a realidade

em que estão inseridos, uma vez que aumentando os saberes científicos e utilizando a tecnologia

adequada, poderão auxiliar a família a diversificarem a produção de alimentos derivados do leite,

conseguindo com isso, melhorar a renda familiar. Destaca-se ainda que o presente projeto tem por

objetivo também contextualizar o ensino e a aprendizagem das já referidas disciplinas, entendendo a

importância delas no cotidiano, bem como a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento social e

econômico das famílias que tem na produção de leite e seus derivados uma importante fonte de renda.

Pretende-se oferecer aos alunos o suporte teórico indispensável à pesquisa, apresentar também os

dados estatísticos que comprovam a importância de se desenvolver os conhecimentos básicos de

química e os instrumentos do respectivo laboratório a fim de manipulá-los com segurança e eficácia.

Estará sendo feita assim, a interdisciplinaridade possível para demonstrar a esses alunos que é possível

viver no campo com qualidade de vida.

Ciências; Educação; tecnologia; e 

Derivados de leite.

CIÊNCIAS

LORIMAR APARECIDA 

BENETTI

Linguagem para o ensino 

da sexualidade no ensino 

fundamental

A presente proposta pedagógica tem por finalidade trabalhar o conteúdo estruturante Sistemas

Biológicos, refletindo sobre questões relacionadas ao uso da linguagem para o ensino da sexualidade no

ensino fundamental. Torna-se cada vez mais necessário promover a educação sexual no âmbito escolar

afim de repensar tabus, mitos e preconceitos a tempo impregnados em nossa sociedade. Esse projeto de

intervenção pedagógica far-se-á com alunos matriculados no 8º ano do Colégio Estadual João XXIII da

cidade de Clevelândia –Pr. sexualidade; ensino; linguagem



CIÊNCIAS MARIZA CHIARANI

Recursos interativos no 

ensino da Astronomia nas 

séries finais: o sentido da 

aprendizagem para o 

desenvolvimento 

intelectual

O Ensino de Ciências Naturais é indicado para o Ensino Fundamental como uma das áreas nas quais

podem se reconstruir a relação do ser humano e da natureza em outros termos. A Astronomia tem papel 

fundamental no desenvolvimento do aluno, especialmente na Educação Básica, e pode facilitar sua

compreensão sobre o mundo em que vive, pois através dessa Ciência pode-se transitar pelas demais

áreas dos saberes e do pensar humano. Com os recursos tecnológicos disponíveis da Tecnologia da

Informação e da rede mundial de computadores, o trabalho docente em Ciências poderá despertar no

aluno a vontade de participar mais ativamente do processo de ensino/aprendizagem. Nesta proposta o

tema é a Tecnologia da Informação e da Comunicação no Ensino da Astronomia, delimitando-se ao

estudo das galáxias e do Sistema Solar, questionando se o Ensino de Astronomia na escola, através do

uso de recursos tecnológicos, poderá auxiliar no desenvolvimento do aluno. O objetivo é auxiliar na

formação do indivíduo através de práticas pedagógicas com relação ao conhecimento sobre Ciência,

Astronomia e Universo em geral. A implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica será com os

alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rui Barbosa, no município de Pato Branco,

Paraná. Serão aplicadas práticas de ensino/aprendizagem da Ciência com recursos de TICs, como a lousa

digital e a internet, de modo a despertar o interesse do aluno pela Ciência. Associando conceitos de sala

de aula com o cotidiano, para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa, conseguindo entender

o Universo em que vive.

Astronomia, Aprendizagem, 

Interação, Recursos tecnológicos, 

TICs

CIÊNCIAS

SAIONARA FAVRETTO 

VIEIRA

Alimentos Saudáveis 

Colhidos da Horta

O referido projeto relata o problema do excesso de peso e da obesidade nas últimas décadas. O censo

de 2010 do IBGE verificou que o aumento de peso em adolescentes de 10 a 19 anos foi contínuo nos

últimos 34 anos. Hoje em dia os adolescentes em idade escolar são bombardeados por campanhas de

marketing, utilizando-se de recursos com os temas de diversão, música, fantasia, sabor, felicidade e

energia. Torna-se necessário a inserção de conhecimentos científicos que demonstrem a função dos

principais nutrientes ao nosso organismo. Como forma de incentivo a construção da horta no espaço

escolar irá proporcionar atividade experimental com aplicabilidade no ambiente familiar. Desta forma a

família e a escola propiciarão condições para mudanças nos hábitos alimentares dos adolescentes

garantindo uma velhice. Alimentação; Horta; Mídia

CIÊNCIAS

TANIA DO ROCIO 

FERNANDES CAMARGO

Formação continuada: 

Um novo olhar para a 

educação ambiental 

enfatizando os resíduos 

sólidos

A presente proposta de intervenção pedagógica tem por finalidade trabalhar o conteúdo estruturante

“Biodiversidade” via formação continuada através da constituição de um grupo de estudos com os

professores da rede municipal e estadual da cidade de Clevelândia-Pr sobre a temática ambiental

enfatizando os resíduos sólidos. Pretende-se através desta formação continuada fazer uma abordagem

integradora e interdisciplinar de conceitos e utilizar a contextualização sócio histórico para que os

educadores compreendam a educação ambiental como contraditória e abertas.

Educação ambiental; resíduos 

sólidos; formação continuada



CIÊNCIAS VERONI ELSA RUSCHEL

Hábitos alimentares dos 

adolescentes: consciência 

ou consequência.

A alimentação é fator determinante para a sobrevivência das espécies e também é uma preocupação

constante das pessoas. A busca de um estilo de vida saudável, ou a melhora da saúde, ou para satisfazer

uma necessidade fisiológica, a nutrição adequada e criteriosa é importante. O presente projeto tem por

objetivo orientar e conscientizar estudantes do ensino fundamental (8ª série) sobre a importância de

uma alimentação saudável. Existem muitos problemas ligados à obesidade que levam adolescentes a

desenvolverem distúrbios ou disfunções alimentares. A escola é o lugar onde a informação e a formação

de opinião pode levar cidadãos a discernirem quanto à conduta e consciência de manter uma

alimentação saudável. O estilo de vida dos adolescentes, como omitir refeições, consumo de refeições

rápidas, aliada ao sedentarismo leva-os ao caminho da obesidade.

Adolescência; alimentação; 

obesidade; saúde.

CIÊNCIAS

ADILSON FRANCISCO 

DA SILVA

GÊNERO E DIVERSIDADE 

NA ESCOLA, LIMITES E 

POSSIBILIDADES

A educação sexual é um processo constante e contínuo que objetiva desenvolver a autonomia nas

questões referentes à sexualidade. As relações de gênero são marcadas por desigualdades, submissão e

obediências determinadas e construídas histórica e culturalmente, construindo relações de poder. Na

escola, estes processos socioculturais se repetem a partir das atitudes e comportamentos que podem

ser observados em professores e alunos, portanto, a escola se torna um espaço propício ao

desenvolvimento de ações educativas na esfera da sexualidade. Este trabalho pretende, então,

oportunizar os professores da rede Estadual de Ensino da Educação básica do município de Pitanga – PR,

discussões relevantes acerca da temática em questão. Possibilitando aos professores reflexão sobre seu

papel e práticas desenvolvidas nas escolas onde atuam, apropriando-se dos conceitos atuais com relação

à diversidade de orientação sexual. Os professores deverão compreender através desse trabalho que são

principais agentes de transformação e que precisam buscar conhecimentos suficiente para dar-lhes

segurança na abordagem dessa temática, partindo da concepção de que os processos discriminatórios

têm especificidades e relacionamentos que precisam ser analisados à luz dos direitos humanos, para que

nenhuma forma de discriminação seja tolerada, na escola e fora dela.

Eduação sexual, Sexualidade, 

Gênero, Orientação Sexual, 

Educação.



CIÊNCIAS

MARCIA MORSKI 

MACIEL

A relação da sexualidade 

com a formação de 

cidadãos.

A temática abordada será o estudo da sexualidade e a formação cidadã. Será desenvolvida com alunos

de 8º ano do Ensino Fundamental. Ter cidadania é poder exercer os deveres e direitos cidadãos. Toda

educação tem por objetivo a construção da cidadania. O objetivo é desenvolver metodologias que levem

alunos do 8º ano a obter conhecimentos e refletir sobre assuntos que são relevantes para a sua

formação integral, relacionando aspectos culturais/históricos/biológico com a sexualidade, oferecendo a

adolescentes a oportunidade de explorar valores, atitudes e normas referentes à vivência da sexualidade

ao comportamento sexual, à saúde, risco e tomada de decisão, e aos princípios de respeito, igualdade de

gênero e direitos humanos estimulando a assumir responsabilidade por seu próprio comportamento, a

participar e a respeitar o direito de outros. A estratégia de ação é desenvolver atividades reflexivas sobre 

assuntos de cunho social, cultural e biológico, integradas ao conteúdo sexualidade que será realizado a

partir de diferentes dinâmicas, teatro, leituras, musicas, exibição de vídeos e filmes, pesquisa qualitativa

e entrevistas que venham a formar sujeitos críticos e atuantes na sociedade.

Cidadania, sexualidade, 

metodologia

CIÊNCIAS

CARLOS ALBERTO DE 

CARVALHO DIAS

Parasitoses Humanas: a 

mídia como processo de 

aprendizagem

As parasitoses humanas ainda são trabalhadas pelo livro didático com um enfoque pouco interessante e

fora da realidade sociocultural dos educandos. Diante da necessidade de contextualizar e dar significado

a este conteúdo os recursos midiáticos contribuirão para despertar o interesse por sua abordagem. Estes

recursos usados nas aulas de ciências são ferramentas que oportunizam aos educandos ampliarem o

conhecimento científico e transformarem-no em um elemento de significância. O uso das mídias em

uma perspectiva de produção colaborativa, como o jornal produzido com recursos do Word, a história

em quadrinhos usando a ferramenta Pixton e o blog, possibilitarão o contato com programas

computacionais e recursos da internet. Este presente projeto terá como referencial teórico Moran

(2013), Kenski (2003), Silva (2012), Leite (2011) e Gasparin (2012). O que se pretende é permitir uma

aula mais dinâmica, interessante melhorando a relação entre educadores e educandos proporcionando

uma aprendizagem mais significativa.

parasitoses humanas; recursos 

midiáticos, produção 

colaborativa.

CIÊNCIAS

ELOA APARECIDA 

BOGUCHESKY

MODELAGEM DIDATICA 

DE ARTROPODES

Devido a necessidade de propor formas de ensino diferenciadas que despertem a atenção do aluno, o

prazer em aprender e ter a curiosidade como aliada nos trabalhos desenvolvidos, temos a Modelagem

Didática como ferramenta de apoio, pois dá um aspecto lúdico a aprendizagem, dando a impressão de

brincadeira mas que gera vontade de superar os limites em aproximar ao máximo o trabalho

desenvolvido com o modelo a ser seguido, e para isso teve que prestar muita atenção nos detalhes

morfológicos externos dos modelos de artrópodes a serem trabalhados, detalhes esses que serão

incorporados a aprendizagem e que fazem o indivíduo identificar um artrópode de qualquer espécie

apenas com um olhar. Assim a aprendizagem acontece, seus conhecimentos são reorganizados e os

novos conhecimentos incorporados ao seus conhecimentos prévios, e nosso aluno pode então fazer uso

deste conhecimento reconhecendo a importância dos artrópodes no meio ambiente e a necessidade de

tomar cuidado com alguns deles, que podem produzir substâncias nocivas ao homem, e que são usadas

como forma de defesa por eles. Modelagem;Didática;Artrópodes.



CIÊNCIAS

STELLA MARIS BAVOSO 

BENINCA

Álbum didático de 

figurinhas: uma 

abordagem diferenciada 

sobre o meio ambiente 

escolar

Muito se tem trabalhado e repassado aos alunos no que se refere à Educação Ambiental e aos

problemas relacionados com a preservação. Mas, no que tange a mudança de comportamento, muitos

conhecimentos poderão ser aprimorados no ambiente escolar. Frente às dificuldades de aprendizagem

com as turmas dos sextos anos na disciplina de Ciências do Colégio Estadual Professor João Ricardo Von

Borell Du Vernay, Ponta Grossa/PR e como forma de buscar novos recursos didáticos, este Projeto de

Intervenção tem como objetivo compreender por meio da investigação dos alunos, aspectos da

realidade biológica faunística local. Numa abordagem participativa, os alunos observarão as aves que

visitam o ambiente escolar, seus hábitos alimentares e demais características visando a compreensão da

biodiversidade que formam os fenômenos naturais que os cercam. Estão previstas atividades individuais

e coletivas, utilizando-se de filme, música, jogos como forma de articular o conhecimento científico e

socializar as informações, pesquisas interativas e fotografias da biodiversidade encontradas no interior

da escola. Como forma de efetivar o processo de ensino e aprendizagem, será proposto a produção de

um álbum didático de figurinhas, intitulado: “Conhecer para Preservar.” Todas as atividades aqui

registradas, serão organizadas através de uma sequência didática e estarão ligadas entre si pelos temas

da biodiversidade, preservação da biodiversidade, aves e meio ambiente escolar. Nesse contexto, o

Projeto pretende propor e produzir uma nova metodologia de trabalho para enriquecer o ensino e

aprendizagem, driblando as dificuldades de compreensão e interpretação dos conhecimentos científicos. Ciências; Meio ambiente; Lúdico

CIÊNCIAS

ANTONIA CARMELINA 

PEREIRA BEZERRA

Gravidez na adolescência 

e DSTs, um trabalho 

conjunto com os alunos 

do 8º ano do Ensino 

Fundamental

Este Projeto aborda a sexualidade e a vulnerabilidade dos jovens as DSTS/AIDS que tem sido um grande

problema na sociedade. Neste sentido justifica-se pela necessidade de entender as atitudes dos jovens

no que diz respeito ao relacionamento sexual, a afetividade e ao amor e a ocorrência de casos de casos

de gravidez sem planejamento entre adolescentes, que ocorrem na comunidade em que se encontra a

Escola Estadual Pe. José de Anchieta no bairro Parque Limeira I em Telêmaco Borba onde atua a Profª

pesquisadora PDE com alunos do 8º ano.

gravidez; adolescente, dsts, 

planejamento; sexualidade;



CIÊNCIAS

EDUARDO 

ALEXSANDRO PARRA

Aprendizagem 

significativa de 

astronomia

Astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes está presente em nosso cotidiano, muitas vezes

não a percebemos. A sociedade contemporânea vive um momento de total dependência da tecnologia e

ciência. Sendo assim, a Astronomia como conteúdo é de suma importância para compreender o

universo que nos cerca, deve ser abordada de forma adequada proporcionando a reflexão crítica,

através de metodologias que integrem teoria e prática. Diante das inúmeras dificuldades no Ensino de

Astronomia em sala de aula, percebe-se a necessidade de trabalhar com materiais concretos e valorizar

o conhecimento trazido pelo educando. Levando-se em consideração tais questões é necessária uma

postura diferenciada do professor de como ensinar e aprender Ciências. O uso de experimentos como

ponto de partida é uma forma de levar o educando a participar de seu processo de aprendizagem. As

dificuldades para trabalhar os conteúdos de Astronomia começam na formação dos professores. O

presente trabalho tem como objetivo valorizar o Ensino de Astronomia a partir do uso de novas

tecnologias, desenvolvendo conceitos e situações que aproximem os educandos da realidade, levando-

os a uma aprendizagem significativa. O trabalho ocorrerá em várias etapas: através de pesquisas

bibliográficas e experimentos para aliar o uso da tecnologia nas aulas de ciências. Para concretização do

projeto em sala de aula serão desenvolvidas ações com abordagens teóricas e práticas. Serão utilizados

recursos tecnológicos como câmera digital, tablet, TV pen drive, multimídia, laboratório de informática e

laboratório de ciências. Todo o processo de estudo será analisado e debatido no blogger através da

criação de vídeos, fotografias e textos.

Ensino-aprendizagem, 

Astronomia, tecnologia.

CIÊNCIAS

FABIOLA MARKIEWICZ 

DA SILVA FIGUEIREDO Água + Consciência = Vida

A escassez da água é um problema mundial. Assim, surge a necessidade do desenvolvimento de ações

para preservar este bem que é de vital importância à humanidade. Neste sentido, também na escola,

pode-se planejar a aplicar estudos e atividades que despertem em nossos alunos o interesse em

aprender, ampliar e aplicar conhecimentos muito relevantes sobre a água. Este projeto, que será

aplicado numa turma de 6º ano, fundamenta-se na necessidade de trabalhar o tema água, investigando

problemas e possíveis soluções relacionados aos seus vários usos, articulando-se estudos e aulas práticas 

a serem realizadas em sala de aula utilizando uma prática pedagógica que leve à integração dos

conceitos científicos e valorize o pluralismo metodológico (DCE – Paraná, 2008).

Água; Pluralismo Metodológico; 

Educação

CIÊNCIAS NEUDES HIRT

AVALIANDO E 

PROMOVENDO O 

SUCESSO ESCOLAR

Muito se estudou nos últimos anos sobre avaliação, mas ela ainda causa inquietude para estudantes e

educadores.As avaliações externas, nacionais e internacionais, indicam que os estudantes brasileiros não

estão adquirindo conhecimento. Como fazer da avaliação um momento de busca da aprendizagem

significativa, sendo inclusiva, justa e humana? Os objetivos desse trabalho são aprofundaro estudo

teórico sobre a avaliação como parte integrante do processo ensino-aprendizagem, analisando as

diversas interpretações sobre avaliação, no campo teórico e buscando elementos para provocar a

reflexão da prática docente a fim de tornar a avaliação justa, inclusiva e humana. Espera-se encontrar

argumentos para fundamentar a necessidade de um olhar diferenciado em relação a sua postura como

professor/avaliador, bem como o papel de orientador no processo de desenvolvimento cognitivo e

metacognitivo de alunos, evitando o fracasso, a reprovação e a evasão escolar.

AVALIAÇÃO; FRACASSO 

ESCOLAR; ENSINO-

APRENDIZAGEM



CIÊNCIAS

VALDEMAR 

FERNANDES DA 

CUNHA

Evasão escolar e suas 

causas

O presente trabalho será desenvolvido no Colégio Estadual do Campo Teófila Nassar Jangada, Município

de Reserva, Estado do Paraná, sendo este frequentado por alunos que apresentam diferentes formas e

tempo de aprendizagem, de diferentes origens - localidades, estrutura social, situação econômica e

várias denominações religiosas. O projeto será direcionado aos alunos do 8º ano do ensino fundamental

e realizado no primeiro semestre de 2014 com o objetivo de detectar quais são as causas do aumento do 

número de alunos que abandonam os estudos. Será realizada a apresentação do projeto aos alunos por

meio de um diálogo sobre as possíveis causas da evasão escolar; na sequência segue com a aplicação de

questionário com vistas ao levantamento do ponto de vista tanto dos alunos quanto das suas famílias

sobre o tema; após recolhidos os questionários será feita a análise dos dados obtidos, juntamente com

os alunos e a construção dos gráficos; os mesmo serão comparados com dados presentes na literatura e

divulgados para os alunos e para a comunidade. Com base nesses dados será possível um novo diálogo

entre os envolvidos para ser analisada a real situação da escola e a organização de projetos específicos

após determinação de qual linha de trabalho será abraçada pela escola, baseando-se nos resultados

obtidos. Após o encerramento da pesquisa será organizado e aplicado um novo questionário para a

análise e questionamento sobre o alcance ou não do objetivo do trabalho. Com a realização desse

projeto espera-se conscientizar os alunos da importância de frequentar a escola e diminuir o índice de

evasão escolar.

Evasão escolar; gravidez na 

adolescência; violência; fracasso 

escolar.

CIÊNCIAS

KESIA LIRIAM 

MENEGUEL

Acidentes no ambiente 

escolar. Um tema para 

ser discutido.

Os acidentes envolvendo estudantes do Ensino Fundamental e Médio são ocorrências comuns nas

escolas do Brasil. As crianças neste fase da vida estão em plena maturação física, biológica, emocional,

cognitiva e desenvolvendo de forma gradativa sua autonomia, sendo suscetíveis a sofrerem e causarem

acidentes. Desta maneira, ter escolas seguras com professores e funcionários capacitados é fundamental

para prevenir ou amenizar os efeitos causados pelos acidentes. Sendo assim, este projeto tem como

objetivo avaliar o conhecimento prévio dos professores e funcionários sobre a segurança de 5 escolas do

Município de Umuarama - PR e, a partir daí, prepará-los para identificar os principais agentes causadores 

de acidentes além de prepará-los para a ação dinâmica diante de uma eventual ocorrência. Como

estratégia metodológica será aplicado um questionário, realização de palestras e, por fim a elaboração

de um material didático que abordará os principais tópicos no sentido de incentivar a discussão dessa

temática na sala de aula.

acidentes; escola; prevenção; 

formação docente.



CIÊNCIAS

CARLOS ALBERTO 

LIESCH

RESGATE DAS FEIRAS DE 

CIÊNCIAS NO 8º ANO DO 

COLÉGIO ESTADUAL 

JUDITH SIMAS CANELLAS 

NO MUNICÍPIO DE UNIÃO 

DA VITÓRIA - PR

O presente projeto tem como finalidade trazer para o espaço escolar as feiras de ciências na Colégio

Estadual Judith Simas Canellas, localizada no bairro São Gabriel, município de União da Vitória estado do

Paraná, a qual pertence a zona urbana e fica a 7 km de distância do centro. Os alunos são oriundos do

próprio bairro, de comunidades vizinhas e 40% são do campo. A escola atende a um público bastante

heterogêneo: filhos de trabalhadores com renda mínima que são trabalhadores, operários, autônomos e

pequenos agricultores. A maioria das famílias possui pouca escolaridade, mas bastante comprometidos

com a vida escolar dos seus filhos. As Feiras de Ciências são atividades produtivas que motivam os

alunos a trabalharem coletivamente com cooperação, uma condição importante, além de aguçar a

curiosidade e despertar o interesse pelas atividades investigativas. Representam também uma excelente

oportunidade para os alunos deixarem de ocupar uma posição de receptores de informações no

processo de aprender, mas oportunizando aos mesmos a realização de atividades concretas que

promovem a criatividade e a capacidade de criar. O trabalho será realizado com atividades que

envolvem a organização de uma Feira de Ciências. Seguindo os passos: Conceituação de Feira de

Ciências, Tipos de trabalhos apresentados nas Feiras de Ciências, Plano de organização da Feira, Escolha

de um tema geral e definição no planejamento anual do Colégio, Elaboração dos projetos de

investigação onde será trabalhado método cientifico.

Criatividade; Investigação; Plano; 

Feira

CIÊNCIAS

JAILE JOSIANE 

GUERELLUS

A RELAÇÃO DA 

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS 

COM AS QUESTÕES DE 

GÊNERO E SEXUALIDADE: 

IMPLICAÇÕES E DESAFIOS

Considerando que o tema sexualidade e gênero fazem parte da vida do ser humano e em nosso

cotidiano escolar nos deparamos a todo o momento com a exigência de lidar com esse tema. Em nossa

prática pedagógica temos que trabalhar com esse tema nas escolas, pois muitas pessoas apresentam

tabus e preconceitos e não sabem como conviver com esse assunto ou desconhecem essa temática.Com

isto, os alunos acabam trazendo para a escola e para a sala de aula esses preconceitos e valores

aprendidos culturalmente. Analisando esses e outros problemas vividos pelos adolescentes com relação

à sexualidade e gênero, é necessário desenvolver esta relação visando uma melhor qualidade de vida

para os adolescentes. Nesse sentido, torna-se necessário uma prática junto aos educandos para transpor

a dificuldade que apresentam em falar sobre sexualidade, seja em ambiente familiar quanto no

ambiente escolar. Cabe, portanto, à escola e não apenas a família, desenvolver uma ação crítica,

reflexiva e educativa que proporcione aos educandos uma visão mais ampla e menos preconceituosa

sobre esse tema. Com esse projeto pretende-se fazer uma mediação em sala de aula abrindo espaços

para reflexões, discussões e ações no sentido de promover relações sociais sobre sexualidade e gênero

para que os alunos possam se desenvolver com respeito e responsabilidade visando uma melhor

qualidade de vida.

Sexualidade; Gênero; Respeito; 

Direitos Humanos



CIÊNCIAS JANETE DUTRA

SEXUALIDADE E 

GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA: 

ASPECTOS BIOLÓGICOS E 

SOCIOCULTURAIS

Este projeto, sob o tema “Sexualidade e gravidez na adolescência”, com origem na problemática: “De

que estratégias a Escola pode valer-se para orientar seus alunos na compreensão da sexualidade,

aspectos hormonais, sociais e culturais e, gravidez na adolescência?”, direcionado aos alunos do 8º ano,

turma A, objetiva compreender a sexualidade e suas implicações relacionadas aos fatores hormonais,

sociais e culturais e, gravidez na adolescência. E justifica-se pela necessidade e importância em garantir

aos alunos o acesso à informação visando a construção do conhecimento e a promoção de seus direitos

sobre a educação integral em sexualidade. Assim, a partir da pesquisa bibliográfica, para embasamento

teórico e, pesquisa ação envolvendo pesquisadora e pesquisados num trabalho colaborativo, a proposta

consta da identificação dos conhecimentos prévios dos educandos sobre o tema; revisão e abordagem

do conteúdo; exibição do clipe musical e análise da letra da música; trabalhos em grupos a partir de

textos do livro didático; palestra com profissional da saúde; pesquisa no laboratório de informática;

produção textual; roda de conversa com familiares; elaboração do mapa conceitual e socialização dos

resultados. Espera-se que as atividades propostas contribuam na construção de saberes significativos

dos alunos.

sexualidade; mudanças 

hormonais; gravidez na 

adolescência

CIÊNCIAS

MARCIA FABIANE DE 

AZEVEDO

ASTRONOMIA: POR QUE 

E PARA QUE APRENDÊ-LA

Astronomia: Por que e para que aprendê-la, é um projeto que foi desenvolvido pensando na importância

que o conhecimento dessa ciência tem em nosso dia a dia e ainda, por ser uma ciência apaixonante, de

sonhos, de constantes atualizações e descobertas. Porém, a forma como os temas ligados a Astronomia

são trabalhados em sala de aula, normalmente apenas como conteúdos livrescos repassados aos alunos,

distanciam esta Ciência do cotidiano dos mesmos. Assim, a Astronomia é vista como algo distante,

impossível de se visualizar de modo mais concreto e difícil de compreender como parte constituinte do

dia-a-dia dos alunos. Neste sentido, este projeto tem o intuito de tornar a aprendizagem desse conteúdo

estruturante significativo, sem perder o seu caráter científico nem, tampouco, tornar-se complexo,

fazendo com que os alunos compreendem os astros e os fenômenos astronômicos relacionando-os com

sua vida cotidiana. Os objetivos serão desenvolvidos explorando-se vários recursos didáticos como

internet, revistas, cartazes, livros, jogos, modelos didáticos, filmes e slides, pois a inclusão de recursos é

necessária para a melhoria na qualidade do ensino e aprendizagem, isso, quando feita de maneira

planejada, sistemática e articulada, portanto, o professor deve desempenhar seu papel de mediador do

conhecimento para que o ensino se efetive de modo satisfatório e afaste uma visão que divulgue a

Astronomia como uma matéria aborrecida, simplesmente cheia de fatos a aprender, mas trazendo-a

com uma abordagem que enxergue o ensino dessa Ciência como uma atividade criativa repleta de

recursos a serem explorados.

Astronomia; recursos didáticos; 

Ciências



CIÊNCIAS

SILVANA CLAUDIA 

MARCONATO

Relação sexual precoce na 

adolescência, suas 

consequências e a 

intervenção através da 

disciplina de Ciências

A adolescência, um período de transformações biopsicossociais, afirmação da personalidade e formação

de relações mais profundas com a sociedade, escola e família. É uma fase onde o adolescente sofre

conflitos, dúvidas, questionamentos aliados a reações emocionais, transformações corporais e

exigências de construções de habilidades para inserção futura no mundo adulto. Neste contexto a

orientação sexual deve promover aos adolescentes o desenvolvimento e exercício da sexualidade de

forma responsável, madura e consciente, enfatizando a importância da valorização pessoal, a promoção

de práticas sexuais mais seguras, contribuindo para a redução de sua vulnerabilidade às DSTs e à

gravidez não planejada além do número de relações sexuais precoce. Com base nessas questões, o

presente projeto objetiva a confecção de uma cartilha com jogos pedagógicos e dinâmicas, informando

sobre sexualidade, respeitando valores morais e culturais, introduzindo conceitos como autoestima,

auto cuidado, contribuindo com a ampliação de conhecimentos, mudanças de atitude e

comportamentos entre os educandos, além de criar ambiente confiável e acolhedor para abordar

questões relacionadas a sexualidade e clarificar mitos e preconceitos a ela relacionadas.

Sexualidade; Adolescência; 

Ciências; Recursos didáticos

CIÊNCIAS

TEREZINHA MARIA 

KOCZILA

Desinteresse escolar X 

Ludicidade

O desinteresse e a desmotivação pelo aprender dentro do processo educacional sido uma grande

preocupação de todos que de alguma forma estão inseridos neste contexto. Muitos frequentam as aulas

por obrigação, contudo, sem participar das atividades propostas em sala de aula. Ficam apáticos diante

de qualquer proposta de estudo, não demonstram interesse algum e dificilmente se envolvem em

atividades de aprendizagem. Essa situação gera um desconforto para os educadores que observam o

problema e não sabem o que fazer para superar o mesmo e, motivar o aluno a aprender. A falta de

motivação por parte do aluno, muitas vezes reflete em casos frequentes de reprovação escolar e ainda

em muitos casos se manifesta na forma de evasão escolar. Despertar o interesse do aluno e motivá-lo

tem sido um grande desafio no espaço escolar. É preciso levar em conta que o aprender precisa ter

significado e despertar no educando a curiosidade. Para tanto esse conhecimento precisa relacionar

teoria e prática propiciando a interação com o mundo a sua volta. Unindo teoria e prática faz-se

necessário tornar o conhecimento dinâmico e lúdico, tornando o aprender mais prazeroso e completo.A

proposta desse projeto visa o entendimento histórico e social do desinteresse e desmotivação pelo

saber escolar e, busca algumas estratégias lúdicas como mecanismos atrativos que proporcionem mais

interesse ao aprender em sala de aula.

Desinteresse; Motivação; 

Ludicidade



CIÊNCIAS

ERICA DE FATIMA 

BRANCO

A importância da 

utilização de 

metodologias alternativas 

para a significação do 

conteúdo mecanismos de 

herança genética nas 

aulas de ciências.

O presente projeto propõe associar teoria a pratica, partindo da formulação de um conhecimento

abstrato para uma aprendizagem concreta, tateável, utilizando metodologias alternativas que auxiliem

os alunos do 9° ano do Colégio Estadual Professor Erasmo Braga da cidade de Sengés-PR, a construírem

significados dos conteúdos da disciplina de Ciências. Em especial referência aos Mecanismos de Herança

Genética, a partir da construção de seus próprios materiais, visando proporcionar aos alunos segurança

para explanar seu conhecimento adquirido. Para tanto os alunos serão submetido a um questionário

para fins de analise acerca da teorização, pratica e assimilação dos conteúdos da disciplina de Ciências,

sem previa intervenção da docente, também será organizado, um caderno pedagógico com unidades

referentes aos conteúdos, contendo textos e sugestões de atividades a serem desenvolvidas, a fim de

contribuir com diversificação das aulas práticas na disciplina de ciências do colégio em questão.

Ciências – Metodologia – 

Processo ensino aprendizagem – 

Teoria e prática.

CIÊNCIAS

UEVERSON APARECIDO 

REZIERI

Ferramenta Prezi: 

Produção de slides não 

lineares como alternativa 

dinâmica ao ensino de 

ciências no ensino 

fundamental.

No âmbito escolar é cada vez mais significativa a afirmação de que a escola não está conseguindo atingir

e atender as necessidades educacionais do educando. Tanto as práticas quanto as metodologias

adotadas não surtem efeitos desejáveis, já que reforçam o ensino tradicional de transmissão do

conhecimento. Assim exposto e no intuito de buscar uma alternativa que atenda aos objetivos do ensino-

aprendizagem, pretende-se apresentar enquanto um mecanismo de mediação pedagógica junto aos

alunos do 8 o Ano ensino fundamental do colégio Estadual Erasmo Braga, município de Sengés, a

ferramenta Prezi. A intenção é que venha favorecer a superação daquilo que habitualmente se utiliza e

que já não consegue resgatar o interesse e a motivação em aprender por parte dos educandos. Para

tanto, os educandos terão aulas no laboratório de informática, de modo a terem contato com a

ferramenta Prezi, tendo o conteúdo estruturante sistemas biológico como componente que norteará as

atividades, onde inclui produção e construção de textos, imagens, vídeos e apresentação de trabalhos.

Por fim, pretende-se coletar as percepções e opiniões que os alunos terão no decorrer das atividades,

quanto à validade e relevância da ferramenta Prezi. Espera-se que o Prezi enquanto estratégia, venha

possibilitar que os educando apropriar-se do conhecimento, favorecendo a criatividade, o interesse e a

interação entre os pares.

Ciências;Prezi; Tecnologia; 

Sistemas biologico

CIÊNCIAS VITOR LUIZ TROJAN

Como a avaliação poderá 

tornar-se um instrumento 

de aprendizagem e não 

de punição?

A avaliação escolar é parte integrante do processo de aprendizagem do aluno, desenvolvida em

unidades escolares e direcionada pela lei 9394/96, cuja prevalência são os aspectos qualitativos. Porém,

muitas vezes, é usada instrumento de poder e dominação , numa clara manifestação de quantificação.

Neste estudo busca-se as origens dessa relação traçando uma linha histórica da educação no Brasil, além

de discuti-la como um projeto com intencionalidade. Os tipos de avaliação interna ( diagnostica,

formativa, somativa) praticada nas escolas e as avaliações externas como Prova Brasil, SAEB, SAEP,

exercida por órgãos de verificação de aprendizagem para estabelecer Índices de desempenho serão

abordados. A adoção por escolas públicas e particulares, de um rígido controle disciplinar e

comportamental exercido sobre aluno e profissionais da educação buscando a formação do sujeito dócil

será foca de discussão e reflexão.

Avaliação, Concepção 

Educacional,Desempenho 

Escolar, História da Educação 

Brasileira,



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

CARLA APARECIDA DE 

BARROS

A IMPORTÂNCIA DA 

INTEGRAÇÃO NO ENSINO 

PROFISSIONAL

O currículo integrado faz parte de uma concepção de organização da aprendizagem que tem como

finalidade oferecer uma educação que contemple todas as dimensões do conhecimento. Trata-se de

uma visão ampla de educação à medida que não separa o conhecimento acumulado pela humanidade

na forma de conhecimento científico daquele adquirido pelos educandos no cotidiano das suas relações

culturais e materiais. Observando a importância desta integração, a educação básica desenvolve a

curiosidade e o interesse pela produção das ciências, da cultura e das artes, favorecendo o aprendizado

dos processos de investigação. Em contrapartida, a educação profissional tem nos conhecimentos

tecnológicos, foco nos conteúdos que não se confundem com o senso comum, mas que estreitam a

relação entre referências obrigatórias ao exercício das atividades técnicas do trabalho. Tendo em vista a

importância de uma integração plena das disciplinas da base nacional comum e as disciplinas técnicas,

será necessário lançar mão de ferramentas que apontem junto aos professores e educandos, sua

importância para a formação dos egressos do curso técnico integrado em agropecuária. Neste plano

didático-pedagógico, em uma primeira etapa, propõe-se a verificação da importância da integração

entre as disciplinas da base nacional comum e a educação profissional, através de pesquisa que revele a

importância ou não da integração sob o olhar os educandos e docentes. Após este diagnóstico, os

professores irão propor metodologias de ensino que se completam, articulações entre o seu

componente curricular da base nacional comum com as disciplinas da parte técnica.

Integração; Currículo; Educação 

Básica; Educação Profissional

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS MARCIO UEDA

ORGANIZAÇÃO 

PEDAGÓGICA EM UMA 

FAZENDA-ESCOLA PARA 

O ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO

Este projeto aborda os aspectos de uma investigação fundamentada nos elementos teóricos

norteadores das diretrizes para a educação profissional no Paraná como: cultura, ciência, tecnologia e

trabalho, que possam estar inseridos em práticas pedagógicas e aspectos da organização pedagógica de

modo a qualificar os impactos do currículo integrado na organização pedagógica e gestão escolar, sendo

que os resultados encontrados na pesquisa poderão servir como contribuição científica pelo

entendimento do processo de implantação do ensino médio integrado em um colégio agrícola.

Educação Profissional; Ensino 

Médio Integrado



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

NEIDE REGINA LEMES 

DA SILVA

Elaboração de um manual 

de boas práticas de 

ordenha para o setor de 

bovinocultura de leite do 

Colégio Estadual Agrícola 

Manoel Ribas

O projeto de intervenção acontecerá no Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, localizado na cidade de

Apucarana-PR, no curso Técnico em Agropecuária Integrado. Entre as disciplinas desenvolvidas no curso,

a disciplina de Produção Animal está em todas as séries do referente curso, com ênfase em manejo dos

animais, na qual se insere o manejo de ordenha para a produção de leite com qualidade. A atividade

leiteira é economicamente viável e sustentável, mas enfrenta alguns entraves como a sanidade da

glândula mamária, que afeta acentuadamente a produção leiteira mundial, pela redução na capacidade

produtora dos rebanhos infectados (SILVA, 1999), pela queda na qualidade do produto final com

diminuição no rendimento industrial para fabricação de derivados e pelas alterações na composição do

leite mamítico (LANGONI, 1999). Nesse contexto, se insere a proposta do presente projeto que tem a

seguinte problemática: como controlar a incidência da mastite no gado leiteiro, visto a alta rotatividade

dos que realizam o manejo de ordenha? Assim, os objetivos desse projeto são: elaborar um Manual de

Boas Práticas de ordenha a fim de padronizar as atividades desempenhadas no setor de bovinocultura

leiteira, especificamente no manejo de ordenha; propiciar ao aluno a reflexão teórica e prática na

implantação de padrões de boas práticas de ordenha; melhorar a comunicação e aprendizagem no setor

de bovinocultura leiteira e nas disciplinas correlatas; estabelecer uma rotina de trabalho. O processo de

elaboração deste manual oportunizará a troca de experiências e a construção de novos conhecimentos

vinculados à atividade leiteira, alicerçados sob a ótica da qualidade e da sustentabilidade.

Produção Animal. Manejo de 

Ordenha. Boas Práticas de 

Ordenha. Padronização. 

Qualidade do Leite.

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

GRACIANE TUCHINSKI 

DIOGO

Estágio Curricular 

Supervisionado: desafios 

da integração escola, 

alunos e concedentes de 

estágio no curso Técnico 

em Agropecuária

O Estágio Supervisionado tem suma importância na formação do Técnico em Agropecuária, pois lhe dá a

oportunidade de confrontar teoria e prática, de adquirir novos conhecimentos e observar quais

características são relevantes e valorizadas no mundo do trabalho. Porém, percebe-se que aos poucos

esta disciplina vem perdendo sua função, pois há uma grande dificuldade de entendimento das partes

envolvidas no processo sobre a real importância do Estágio. Assim, este projeto de intervenção tem por

objetivo propor ações que promovam a integração entre escola, alunos e concedentes de estágio no

curso Técnico em Agropecuária do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa. Trata-se

de uma pesquisa qualitativa pelo método de pesquisa-ação. Para o levantamento de dados, serão

aplicados questionários aos alunos em curso e egressos, bem como, serão realizadas entrevistas com as

concedentes de estágio. Como estratégias de ação, serão realizados o Dia do Estágio e reuniões com os

pais dos alunos, alunos egressos da escola, professores, e demais integrantes da comunidade escolar.

Com a aplicação deste projeto no CEEP – Agrícola da Lapa, espera-se contribuir para a melhoria da

integração escola, alunos e concedentes de estágio, bem como, aumentar o entendimento e interesse

dos alunos em relação ao Estágio Supervisionado, pois é um momento para ampliação dos

conhecimentos técnicos, científicos e humanos. Almeja-se também, a implementação de parcerias com

um maior número de concedentes de estágio e um melhor acompanhamento dos alunos egressos da

escola constatando as contribuições do Estágio na formação do Técnico em Agropecuária.

Estágio Supervisionado; 

Educação Profissional; 

Integração; Técnico em 

Agropecuária; Mundo do 

Trabalho.



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

LUIS HENRIQUE 

AGULHAM CIT

A IMPORTÂNCIA DA 

INTEGRAÇÃO TEORIA-

PRÁTICA NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

DA DISCIPLINA DE 

PRODUÇÃO ANIMAL NO 

CURSO TÉCNICO EM 

AGROPECUÁRIA DO 

CENTRO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL AGRÍCOLA 

DA LAPA

A partir da observação que os alunos do Curso Técnico em Agropecuária demonstram, maior interesse

nas disciplinas técnicas quando essas são vinculadas ao aprendizado prático, busca-se, com este Projeto

de Intervenção, demonstrar a importância da integração teoria-prática no processo ensino-

aprendizagem. É importante salientar que a Educação Profissional de Nível Médio precisa contemplar

alguns aspectos para que possa ser realmente emancipatória do indivíduo, contrariando a visão

capitalista que promove a educação direcionada exclusivamente ao mercado de trabalho. É importante

também que a relação entre educação e trabalho, entre o conhecimento e a atividade prática, sejam

tratados de maneira explícita e direta, onde o saber tem uma autonomia relativa em relação ao trabalho

do qual se origina. Portanto, decidiu-se realizar uma pesquisa-ação com as duas turmas de 2º ano, em

2014, abrangendo um público-alvo de alunos internos e semi-internos. Essas turmas responderão um

questionário que visa observar a visão dos mesmos em relação às aulas práticas desenvolvidas na

Fazenda-Escola, dentro da disciplina de Produção Animal. Em 2015, essas mesmas turmas serão

submetidas a aulas teóricas dessa disciplina e posteriormente serão realizadas aulas práticas vinculadas

a teoria aprendida, onde acompanharão a rotina de ordenha. Os alunos responderão novamente ao

questionário anterior, após a realização do processo de ensino-aprendizagem participando de mesas

redondas, visando reforçar o conhecimento adquirido. Sendo assim, o que se espera com este projeto é

que o processo de ensino-aprendizagem seja mais efetivo quando se integra teoria e prática,

contrariando o processo onde as aulas são unicamente teóricas ou quando as aulas práticas não têm

vinculação teórica.

Integração teoria-prática; 

Formação omnilateral; Educação 

Profissional; Técnico em 

Agropecuária.

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

MARCELO COLLERE 

MACIEL DE MOURA

UMA PROPOSTA DO USO 

DE SIMULAÇÃO E/OU 

SIMULADORES E DO 

LÚDICO, NA 

CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

TEÓRICO-PRÁTICO DOS 

EDUCANDOS, NO CURSO 

TÉCNICO EM 

AGROPECUÁRIA

O presente projeto de pesquisa destina-se a analisar o uso de simulação e/ou simuladores como forma

de ampliar a construção e reflexão dos educandos do curso técnico em agropecuária do CEEP Lysímaco

F. da Costa (Colégio Agrícola de Rio Negro-PR). Busca-se com este projeto criar junto aos educandos um

processo reflexão, a partir da problematização de realidades locais da fazenda-escola, em seus contextos

específicos, tais como setores de horticultura, mecanização agrícola, grandes culturas, pecuária de

grandes animais, pecuária de pequenos animais, silvicultura e paisagismo. Refletindo-se sobre as

práticas realizadas rotineiramente na fazenda-escola, apreender seu embasamento teórico e recriar ou

reconstruir este procedimentos no nível prático de forma a estabelecer uma possível nova práxis. O

projeto propõe-se a trabalhar com os educandos em sua formação técnica e humana, visando

desenvolvimento em ambos os aspectos, através de oficinas de criação de simulações ou do

desenvolvimento de simuladores realísticos, que representem o todo ou parte de algumas atividades

agropecuárias da fazenda-escola do Colégio Agrícola de Rio Negro, e que contenham também uma

reflexão crítica sobre o mundo capitalista e até que ponto este, com seu sistema, desumaniza o homem

do campo e a todos envolvidos no processo produtivo. Esta reflexão deve gerar nos educandos

questionamentos a respeito da qualidade de vida do homem do campo, a definir condições humanas em

contraposição a condições desumanas de trabalho no campo, e a gerar reflexões sobre novas formas de

exercer a prática, mais humanas.

Integração teoria-

prática;Educação do Campo. 

Ensino-aprendizagem técnica. 

Uso de simulação. Simuladores 

realísticos na agropecuária. 

Formação omnilateral; Educação 

Profissional; Técnico em 

Agropecuária.



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

MARIA CRISTINA LAUS 

PEREIRA

Uma proposta de 

trabalho transcultural na 

superação de dificuldades 

de aprendizagem

A intertransculturalidade pode ser ferramenta pra potencializar a aprendizagem do alunato do Centro

Estadual de Educação Profissional Agrícola da Lapa, quando observado os pontos em comuns das

diferentes etnias que compõe este alunato.A utilização do Horto Medicinal Relógio do Corpo Humano

como ferramenta pedagógica para vencer obstáculos culturais que dificultam as relações interpessoais e

o aprendizado acadêmico no alunato do Centro Estadual Agrícola da Lapa tem como principio o fato de

que o uso da fitoterapia é comum nas diferentes comunidades rurais e urbanas de onde vem estes

alunos.A produção de um caderno temático com este assunto visa facilitar a compreensão da

ferramenta e otimizar os objetivos propostos.

Intertransculturalidade, 

interdisciplinaridade, relógio do 

corpo humano, aprendizagem.

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

PATRICIA MARCATTI 

LIMA

Avaliação da 

aprendizagem, como um 

processo interdisciplinar.

O presente projeto visa construir junto aos professores das disciplinas da Base Nacional Comum e

Formação Específica do Curso Técnico em Agropecuária do Centro Estadual de Educação Profissional

Agrícola da Lapa, instrumentos avaliativos que concebam a interdisciplinaridade, definindo critérios de

avaliação, articulando-os com as Matrizes de Referência do ENEM (habilidades e competências), e

objetivos propostos no Plano de Trabalho Docente Interdisciplinar. Sendo o Ensino Médio Integrado uma

proposta inovadora com concepção de totalidade há necessidade que as ciências e saberes sejam

trabalhados no formato interdisciplinar, assim a avaliação como instrumento que diagnostica o processo

ensino aprendizagem poderia ser elaborada numa metodologia interdisciplinar?

Educação Profissional; Ensino 

Médio Integrado; Avaliação; 

Interdisciplinaridade.

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS SANDRA MALAGUTE

CURRÍCULO 

INTEGRADO/PLANEJAME

NTO INTEGRADO: EM 

DEBATE O PLANO DE 

TRABALHO DOCENTE NO 

CURSO TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

INTEGRADO

Este Projeto de Intervenção Pedagógica será desenvolvido no Colégio Estadual Rui Barbosa Ensino

Médio e Profissional, da cidade de Formosa do Oeste – PR, com os professores que ministram as

disciplinas da base comum e técnica do curso Técnico em Administração Integrado. Tem como objetivo

geral estudar a concepção de Currículo Integrado/Planejamento Integrado, visando subsidiar a

elaboração do Plano de Trabalho Docente (PTD) no Curso Técnico em Administração Integrado do

referido colégio. Os objetivos específicos são: a) desenvolver grupos de estudos sobre a concepção de

Currículo Integrado/Planejamento Integrado com os docentes que ministram as disciplinas da base

comum e técnica no Curso Técnico em Administração Integrado, visando subsidiar a elaboração do PTD

– Plano de Trabalho Docente; b) desenvolver o PTD – Plano de Trabalho Docente com os alunos dos

docentes envolvidos nos grupos de estudo; c) realizar a avaliação com as turmas onde foram

desenvolvidos os PTDs – Planos de Trabalho Docente, por meio de exposição de trabalhos.

Curso Técnico em Administração 

Integrado. Currículo Integrado. 

Planejamento Integrado. PTDs – 

Planos de Trabalho Docente.



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

VALDEMAR DA SILVA 

MELATO

CONSELHO DE CLASSE 

PARTICIPATIVO E O USO 

DAS TECNOLOGIAS: UM 

ESTUDO DE CASO

TÍTULO CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO E O USO DE TECNOLOGIAS: UM ESTUDO DE CASO O

Conselho de Classe é ou deveria ser um espaço de reflexão pedagógica, onde todos os sujeitos do

processo educativo, de forma coletiva, discutem alternativas e propõem ações educativas eficazes que

possam vir a sanar necessidades/dificuldades apontadas no processo de ensino aprendizagem. O

presente estudo será desenvolvido junto à comunidade escolar na escola em que atuo como professor,

situada no município de Assis Chateaubriand. Para isso, pretendo desenvolver estudos sobre o tema

pertinente ao projeto, produzir um Caderno Temático sobre as literaturas que tratam do tema, criar um

grupo de estudos com a comunidade escolar e finalmente apresentar os resultados do projeto para a

comunidade escolar.

Conselho de Classe; Novas 

Tecnologias; Gestão Escolar

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

APARECIDO MANOEL 

DOS SANTOS

TÍTULO: O PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO NAS ESCOLAS 

DE ENSINO 

PROFISSIONAL

O presente estudo visa descobrir porque uma determinada parte dos alunos formados em escolas

técnicas não consegue nivelar o conhecimento teórico com a aplicação prática. Para isso procura-se

pesquisar os processos avaliativos das escolas técnicas e suas aplicações, através de entrevista,

questionários e outros instrumentos de pesquisa com alunos e professores na jurisdição do âmbito

escolar citado acima. Neste trabalho pode se observar a colocação de Lukesi (1996, P.33), onde define

que a avaliação é como um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade.... Ainda

baseado em Hoffmann (1993) onde enfatiza que geralmente os professores se utilizam da avaliação para

verificar o rendimento dos alunos... Conforme Haydet (2006, p. 288), que classifica a avaliação como um

processo contínuo e sistemático.... Além destes autores citado, analisaremos outros autores que

defendem a mesma linha de visão da avaliação como instrumento de aprendizagem no processo de

ensino, vários tipos de avaliações e a responsabilidade destes para o avaliador, ou seja, o professor com

seus alunos. A motivação que leva a realizar esta pesquisa é pela a observação de como os professores

do ensino técnico profissionalizante avaliam seus alunos, as dificuldades encontradas, os obstáculos,

suas competências, mediante a constatação de fatos reais e vividos em salas de aula. Como docente,

como todos os outros, sinto-me ansioso em despertar nos demais educadores da área técnica,

discussões metodológicas de avaliação eficiente, que venha suprir as necessidades do processo de

ensino aprendizagem. Essa pesquisa busca revisitar os estudos do processo de avaliação mediante o

posicionamento de diversos autores com os quais se buscou uma parte que nortearam e subsidiaram

essa temática. Palavras chaves: Avaliação; Ensino; Professor; Alunos.

Avaliação; Ensino; Professor; 

Alunos.



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS GERVASIO SIMAO

PRODUÇÃO DE SOJA 

ESPECIAL EM PEQUENA 

PROPRIEDADE, VISANDO 

A MELHORIA DA RENDA E 

TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL DO AGRICULTOR 

FAMILIAR

O presente trabalho busca a formação de um indivíduo não só técnico, mas criativo com ações próprias,

ou seja, capaz de mudar a sua própria realidade e de sua comunidade. É importante também salientar

que esse assunto deve ser amplamente discutido nas escolas, porque nos últimos anos as mesmas têm

deixado de formar alunos com essas características, ou seja, eles tem entrado e saído da escola

alienados em relação às questões do mundo em que vive. Neste contexto, este trabalho busca com a

cultura da soja, sobretudo a especial dar ênfase não apenas nos aspectos produtivos e econômicos, mas

também nos sociais e ambientais. A cultura da soja é muito importante para atividade econômica do

país não só através da geração de riquezas, mas também da importância social através da geração de

empregos diretos e indiretos. O projeto ainda visa apresentar uma alternativa de manejo através do

estudo de um grupo de sojas denominadas de especiais, sendo as mesmas cultivadas como hortaliças,

ou seja, disponibilizar ao pequeno produtor mais uma alternativa, a fim de buscar a melhoria de sua

renda tornando a propriedade mais diversificada e produtiva. Essa alternativa de produção conta com a

participação da escola, sendo ela o agente responsável em intermediar os conhecimentos entre os

alunos da escola e a família, levando em consideração que a maioria dos nossos alunos é oriunda de

pequenas propriedades rurais, principalmente de assentamentos.

Educação profissional; soja 

especial; agricultura familiar.

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS JOSE JULIO ZAMBON

Produção de Açúcar 

Mascavo e Rapadura a 

partir do processamento 

da cana-de-açúcar como 

alternativa de renda para 

agricultura familiar.

Os objetivos propostos pela formação profissional articulada ao ensino médio, não é, sobretudo a

formação de técnicos, mas de pessoas que compreendam a realidade e que possam também atuar como

profissionais. Nesse contexto, aspiramos a formação de um sujeito emancipado, criativo e crítico da

realidade onde vive e com condições de agir sobre ela de forma social, cultural e laboral afim e provocar

mudanças buscando o bem comum. Nesse sentido, é preciso levar em conta a realidade e considerar

que, à medida que avança o desenvolvimento científico e tecnológico, modificam-se substancialmente,

as relações de produção, o que por sua vez, reflete-se nas exigências de qualificação profissional e nos

padrões educacionais demandados pelos estudantes. Com efeito, a relação entre educação e trabalho

torna-se cada vez mais complexa. Com isso, a agroindustrialização no interior das unidades familiares

tem promovido significativas transformações nas relações familiares de trabalho, evidenciando como

essa atividade envolve e mobiliza diferentes habilidades e conhecimentos dos membros da família, o

que torna relevante todo aprendizado adquirido no curso técnico.

Agroindústria; açúcar; rapadura e 

produção

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS SANDRA MARY AZUMA

A contribuição da 

Disciplina de 

Agroindústria do Curso 

Técnico em Agropecuária 

para o desenvolvimento 

das Agroindústrias 

Familiares

Este projeto consiste em investigar a relevância do impacto social e econômico da Agroindústria para as

famílias dos estudantes do terceiro ano integrado do curso Técnico em Agropecuária CEEPA Fernando

Costa, através do estudo da agroindústria como disciplina na formação do estudante e sua influência na

analise a produção científica sobre o processamento da carne suína e seu desenvolvimento.

agroindústria; agroindústria 

familiar



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

VITORIA REGINA 

TAKEUCHI

Avaliação da qualidade do 

leite com base na 

contagem de células 

somáticas: uma proposta 

de intervenção no curso 

técnico em agropecuária

O Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola (CEEPA) “Fernando Costa” oferta o curso técnico

em Agropecuária. Tem, como objetivo, incentivar a permanência do homem no campo, o

desenvolvimento, o respeito ao meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida, sendo criador e

disseminador dos novos conhecimentos e das novas técnicas que contribuam para isso. O leite é uma

importante fonte geradora de renda e exige conhecimento prévio e habilidade, por isso as aulas, tanto

teóricas quanto práticas, são necessárias para a aquisição de conhecimento da criação. Na maioria dos

CEEPA do Estado do Paraná há o setor de bovinocultura de leite, que o produz para ser consumido in

natura e para a produção de derivados para serem consumidos pelos alunos da instituição. O presente

projeto será implementado no CEEPA “Fernando Costa” e intenciona demonstrar aos alunos os

conceitos gerais relacionados à produção de bovinos de leite e desenvolver a capacidade de avaliação

crítica do sistema de produção de leite e das técnicas de manejo e criação empregadas, possibilitando

formação adequada para o exercício de sua profissão. Será realizada uma coleta por mês do leite

ordenhado na instituição de ensino, durante seis meses e as amostras serão encaminhadas para

laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para análise de

contagem de células somáticas. A partir dos resultados obtidos poder-se-á verificar a qualidade do leite

produzido e manejos da criação. O projeto envolverá a participação de docentes das disciplinas de

produção animal e agroindústria e alunos dos terceiros anos do curso Técnico em Agropecuária

Integrado.

Educação profissional; Contagem 

de células somáticas; Leite.

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

MARCIA MARIA 

PACHECO

Técnico em Secretariado - 

o Curso, a Formação, o 

Profissional e o Mundo do 

Trabalho

A percepção de que o curso Técnico em Secretariado não se apresenta como opção atraente a quem

busca uma formação técnica tem levado a reflexões às quais, compreender, tem-se mostrado

imprescindível para a promoção de um curso que realmente, forme um profissional preparado para

fazer frente às exigências das organizações globalizadas e da sociedade atual. O presente Projeto

pretende alargar o entendimento dos papéis atribuídos ao profissional de Secretariado e, por

consequência, promover reflexões acerca desses papéis. O estudo será desenvolvido no Colégio Estadual

do Paraná, em Curitiba, pautando-se em uma pesquisa ação a ser realizada com o público discente do

Curso Técnico em Secretariado, na expectativa de promover debate e reflexão acerca das oportunidades

advindas com uma formação técnica em Secretariado e o papel desse profissional no mundo do

trabalho.

Técnico em Secretariado; 

Educação; Formação Técnica; 

Mundo do trabalho.



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

RINALDO TERUHIKO 

NISHIMURA

A teoria das múltiplas 

inteligências e sua 

possível contribuição para 

a formação do sujeito 

crítico

Muitas conjecturas são feitas quando se analisa o homem e sua educação. Abordagens diversas ocorrem

em pesquisas relacionadas com a educação, em vários níveis. Busca-se, com isso, a formação de um

cidadão crítico, bem inserido em uma sociedade justa e solidária. Paulo Freire diz que essa

conscientização, essa visão crítica da realidade, só se dá através da práxis, ou seja, através da ação-

reflexão dos indivíduos. Howard Gardner traz a contribuição no sentido de pensarmos essa ação-

reflexão levando-se em conta a teoria das múltiplas inteligências. Sendo, de acordo com essa teoria, o

indivíduo dotado desses módulos de inteligência, terá ele então sua criticidade mais evidenciada quanto

mais utilizar-se desses módulos de inteligência. Esse projeto visa associar as ideias de Paulo Freire no

sentido do desenvolvimento dessa educação crítica à teoria de Howard Gardner, no sentido de

utilizarmos cada vez mais e melhor nossos módulos de inteligência.

Inteligências múltiplas; Educação 

crítica; Práxis pedagógica

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

FRANCIELI MARIA 

SUMENSSI RAIMANN

A prática docente a partir 

da realidade do aluno: um 

estudo de caso no CEEP-

Sudoeste do Paraná

O curso Técnico em Agropecuária do Centro Estadual de Educação Profissional do Sudoeste do Paraná

projeta-se sob um campo científico e profissional, pois objetiva a formação para a cidadania a partir de

concepções de teoria e prática, bem como a relação deste ser em formação com o meio em que está

inserido. Eis aqui o principal desafio do educador: realizar um elo significativo entre a teoria e a prática

dos conhecimentos escolares. Observando o comportamento dos educandos na escola, sobretudo, do

primeiro subsequente, nas aulas de Produção Vegetal, constatou-se a falta de domínio de saberes

básicos sobre a realidade de suas propriedades e a relação com a matéria a ser trabalhada no decorrer

da disciplina. Diante disso, pretende-se com esta pesquisa, produzir reflexões e discussões sobre como

as vivências cotidianas dos educandos podem contribuir no planejamento e na prática educativa

docente. Para implementação do projeto, fez-se recorte priorizando um conteúdo: a cultura do milho e

para a realização da intervenção na escola, será elaborado um caderno temático, abordando a cultura

do milho, com a preparação de aulas na perspectiva histórico-crítica, seguindo os cinco passos da obra

“Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica” de João Luiz Gasparin (2005). teoria; prática; cotidiano

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

MARCIA CRISTINA 

KOPP BODENMULLER

A Influência da Escola no 

Processo de Sucessão 

Geracional na Agricultura 

Familiar

Os educandos do CEEP Sudoeste são na sua maioria filhos de agricultores familiares, com unidades

familiares de produção em processo de organização e/ou consolidação da produção. A continuidade da

unidade familiar produtiva depende da sucessão familiar, condições de renda e qualidade de vida que se

tem como perspectivas nos grupos familiares. Diante das necessidades dos jovens em buscar

qualificação profissional busca-se neste trabalho contribuir de forma teórico metodológico trabalhando

com estes educando projetos de vida articulados a formação que a escola oferece para que haja

continuidade no processo sucessório da agricultura familiar.

sucessão familiar; agricultura 

familiar; juventude



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

NEUCILENE CABRAL DE 

ALMEIDA

Avaliação como 

compromisso com a 

aprendizagem de todos: 

professores e alunos

Este projeto visa contribuir nas ações de conscientização sobre o real valor da avaliação escolar e da

recuperação paralela junto a organização escolar com professores e alunos do Colégio Estadual José

Alfredo de Almeida. O método de abordagem será na perspectiva da teoria histórico crítica em Saviane

por meio de uma investigação qualitativa. O estudo envolve a análise de documentos por meio da

pesquisa histórica, bibliográfica e documental. Os dados serão coletados por meio de perguntas abertas

e fechadas, entrevistas e observações com professores e alunos tabulados e mediado pela educadora do

PDE. Assim, esperamos contribuir com uma reflexão-ação, para um \"novo\" momento avaliativo na

instituição como um todo e principalmente no chão da sala de aula.

Avaliação; Conscientização; 

Aprendizagem.

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS ROBERTO MOGNON

Uma perspectiva 

inovadora na educação 

profissional perante o 

processo ensino 

aprendizagem: Avaliação 

no conteúdo de Soldagem 

na disciplina Processos 

Eletromecânico do 

colégio Estadual Francisco 

Carneiro Martins.

O presente projeto apresentado ao Programa de Desenvolvimento Educacional ( PDE ) do Estado do

Paraná, tem como objetivo, desenvolver práticas avaliativas, apropriadas para o ensino-aprendizagem,

com vistas à articulação, planejamento e novos instrumentos pedagógicos avaliativos, para o curso

Técnico em Eletromecânica, e ainda possibilitar a avaliação prática para a diferenciação entre os

Processos utilizados para a soldagem (a gás, eletrodo revestido), com visitas técnica em empresas

especializadas, saindo do cotidiano da sala de aula. Consideramos que se deve rediscutir sobre o

processo avaliativo, conscientemente vinculado à concepção de ensino que valorize o homem em sua

totalidade, enquanto sujeito e agente das transformações sociais; bem como, sobre o papel do

professor, nas suas práticas pedagógicas para que a elaboração de suas atividades (avaliativas) utilizem

mecanismos de formulação e implementação, os critérios escolhidos e a aprendizagem, levam os

procedimentos de avaliação mais adequada ao ensino aprendizagem. A metodologia baseia-se numa

perspectiva dialética para a compreensão do processo educativo, da construção do conhecimento e das

práticas avaliativas que se estabelecem dentro e fora no ambiente escolar, e a relação ativa entre aluno-

professor e objeto de conhecimento; uma perspectiva interdisciplinar e contextualizada, para que o

aluno seja capaz de continuar aprendendo e tendo uma aprendizagem com os contextos da vida social .

Superar cada mito renovando os desafios pedagógicos e profissionalizantes numa perspectiva

construtiva

Educação Profissional; Avaliação; 

Tecnico em Eletromecânica



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

ALESSANDRA 

GUIMARAES BARBOSA 

DE SOUZA

Tu és responsável por 

onde navegas

Diante da popularização da rede e o acesso cada vez mais fácil, merece a atenção de todos essa nova

geração, a de nativos digitais, totalmente conectados e antenados com seus smartphones, tablets,

computadores, videogames, num mundo onde palavras como WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram e

Viber fazem parte de seu cotidiano e afetam seu cotidiano. Inúmeros são os problemas que surgem se

estes aparatos tecnológicos não forem utilizados com ética e responsabilidade. O problema não é da

tecnologia, mas sim das pessoas que dela fazem uso, que a utilizam como uma grande praça pública,

sem memórias e riscos. Neste novo contexto tecnológico, afloram questionamentos. Quais os desafios

gerados por essa realidade? De que forma é possível resguardar essa população para que não sofra ou

pratique cyberbulliyng, que não se exponha em demasia, que esteja consciente de suas pegadas digitais

e da rastreabilidade das informações? Este projeto é de relevância indiscutível mediante a necessidade

de minimizar os perigos que as crianças e adolescentes correm ao atravessarem as fronteiras desse

ambiente virtual. É necessário traçar estratégias preventivas e engajadas no uso consciente, ético e

responsável desta grande rede para essa nova geração que se vê cada vez mais tão envolvida e

encantada com toda essa conectividade, mas ao mesmo tempo tão vulnerável. Chegou a hora de refletir

com os alunos, de ajudá-los a colocar seus aparatos tecnológicos sobre a mesa e analisar as

consequências que o seu uso desenfreado tem ocasionado na vida das pessoas, de usar essa conexão

para o que realmente importa.

Internet; Redes Sociais; Sexting; 

Ciberbullying;

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

PAULO DE FIFUME 

SHIBUYA

CONTROLE DE PRAGAS E 

DOENÇAS EM CULTIVO 

ORGÂNICO UTILIZANDO A 

HOMEOPATIA

O sistema produtivo atual baseia-se muito na aplicação de produtos químicos sintéticos ou modificados

em laboratórios, o que acaba por controlar o meio ambiente na forma forçosa da adoção de insumos

muitas vezes desnecessários para a prevenção ou controle de pragas futuras ou doenças que poderiam

atacar as culturas, o que pode causar intoxicação ao aplicador, agricultor e até ao consumidor final, além

de contaminação ambiental em níveis irreversíveis causando doenças como o câncer ou efeitos

mutagênicos ou teratogênicos. O presente trabalho visa aproveitar o ambiente nativo do colégio

agrícola, localizado no município de Diamante do Norte, no noroeste do Paraná, e preparar os futuros

técnicos agropecuários na adoção e conscientização de alternativas para produção de materiais

orgânicos mais salutares a nossa população, dentre eles o uso de produtos homeopáticos tanto na

prevenção como no controle de doenças e pragas das hortaliças cultivadas e consumidas. Para tanto a

metodologia a ser empregada será a da prática em campo e em laboratório de biologia com adoção de

identificação dos insetos e das doenças nas hortaliças cultivadas de forma orgânica.

Homeopatia agrícola; 

Cromatografia prática; Ensino 

Profissionalizante.



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

DULCINEIA SOARES DE 

OLIVEIRA

O curriculo do Ensino 

Médio Integrado

O Ensino Médio Integrado à Educação Profissional veio para possibilitar que os alunos pudessem ao

mesmo tempo do processo de escolarização também se profissionalizar. A proposta de um currículo

integrado é de superar a fragmentação do conhecimento e a sobreposição dos mesmos. Nossa vivência

no meio escolar tem nos mostrado que as disciplinas Técnicas não ocupam lugar de destaque na

preferência dos alunos. Isto num primeiro momento parece contraditório, pois as disciplinas técnicas

deveriam aumentar o interesse dos alunos, no entanto no caso do Curso Técnico em Administração isto

não ocorre porque ainda é um curso muito teórico. É preciso repensar a prática docente para que os

alunos entendam que ao optarem por um curso profissionalizante terão a possibilidade de entender

como relacionar a teoria e a prática no dia a dia da profissão escolhida. Entendemos que uma das

possibilidades para aproximar a teoria e pratica pode ser o uso de um escritório modelo que auxiliaria na

compreensão das disciplinas técnicas, visto que o aluno conseguiria relacionar a teoria com a prática

durante todo processo formativo.

Curriculo; educação profissional; 

teoria e prática

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

EVERSON PORFIRIO 

DOS SANTOS

A Integração das 

Disciplinas da Base 

Nacional Comum e 

Específicas no CEEP Profª 

Maria do Rosário Castaldi

Nosso dia a dia na escola muitas etapas foram superadas, mas muitas construções ainda são muito bem

vindas. O intuito da realização deste trabalho é contribuir com as mudanças positivas na escola sabendo

da importância da elaboração de um planejamento integrado, ou seja, temos as disciplinas da base

nacional comum, assim como as disciplinas técnicas, mas hoje não há efetiva integração na prática entre

elas, considerando a ausência de interação e diálogo entre os professores da BNC e das disciplinas

específicas. São vários os motivos que dificultam a integração entre os professores e suas respectivas

disciplinas. Este é o desafio para trazer novas práticas, para ocorrer a mudança proposta. Desta forma

teremos as disciplinas técnicas e as disciplinas da base nacional comum trabalhando juntas e assim

contribuindo para a formação plena dos nossos alunos em sua totalidade, evitando que as disciplinas

trabalhem soltas e deixam de colaborar com o enriquecimento de informações no exato momento que

se faz necessárias ocorrerem tal informação e o aluno compreenderem de fato a diferença de fazer um

curso médio normal e fazer o ensino médio integrado. Entendo que há necessidade de que os

professores estejam envolvidos em atividades que permitam a eles refletir sobre o trabalho pedagógico,

descobrirem formas novas de ministrar o conteúdo, bem como terem oportunidades de manusear as

novas tecnologias presentes na vida dos estudantes e que podem facilitar sua aprendizagem.

Integracão; Planejamento; 

Tecnologia



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

ROSILEI MARISTELA 

PEREIRA DOS SANTOS

Educação, Currículo e 

Diversidade na Educação 

Profissional

A vivência no cotidiano escolar demonstra que as temáticas referentes à diversidade de pessoas e

culturas existentes, que fazem parte da escola e do trabalho apontam para necessidade de politicas de

diversidade que atendam tal demanda. Essas mesmas políticas de diversidade, conforme vivencio, não

ocupam lugar de destaque na preferência dos professores da Educação Profissional. De maneira geral,

percebe-se nos professores que atuam nas disciplinas técnicas uma dificuldade maior em relacionar tais

temáticas com os conteúdos curriculares, o que vem dificultando, não apenas a aprendizagem, mas

também a permanência do aluno nos cursos técnicos ofertados. Ao pensar uma educação publica de

qualidade para todos, temos que obrigatoriamente repensar quem é o aluno que se deseja atender na

educação profissional. Pois, diante das inúmeras mudanças ocorridas na sociedade atual, ocasionadas

principalmente em razão da globalização da economia, pelo desenvolvimento das tecnologias da

comunicação e da informação e de fatores como as novas legislações quer regulamentam o casamento

entre pessoas do mesmo sexo, a inclusão do nome social nos documentos internos das escolas, a lei que

estabelece o ensino de historia e cultura africana e indígena, entre outros, que vem provocando

transformações nos diferentes campos econômicos sociais e culturais, os ditos diferentes estão cada vez

mais presentes no dia a dia das salas de aula.

Educação Profissional, curriculo e 

Diversidade

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

TANIA MARA DE 

OLIVEIRA ALMEIDA

EVASÃO NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL: 

VENCENDO OS DESAFIOS

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos art. 205 e 206, estabelecem a educação como um

direito e dever de todos, tendo como base o princípio da igualdade de condições para acesso e

permanência na escola, devendo ser assegurados pelo Estado, família e sociedade. Porém, o que vemos

é, nem todos tem acesso, e muitos dos que ingressam na escola se evadem. Essa é a realidade

encontrada no Colégio Estadual “Machado de Assis”, Ensino Médio, Profissional e Normal, no curso

Técnico em Administração Integrado. O objetivo desse projeto é verificar as causas da evasão escolar e

propor ações para prevenir e minimizar os problemas. A metodologia utilizada será a pesquisa

exploratória qualitativa, através da análise dos dados dos relatórios finais dos últimos quatro anos, e de

questionário aplicado aos professores e alunos, além de referencial teórico que fundamenta a evasão

escolar e a educação profissional.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL; 

EVASÃO



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

JOSE ANTONIO 

MENEGUSSI

Avaliação de resultados e 

sua relação com o 

currículo.

Este projeto propõe a ampliação da carga horária das aulas práticas, da disciplina de Produção Animal,

do curso de técnico em agropecuária, do Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil de

Clevelândia - PR. Este tema foi definido a partir da aplicação de um questionário aos alunos do segundo

ano, desta instituição. As respostas dos alunos levantaram a importância de ter mais aulas práticas, que

com isso estarão melhor preparados para a atuação profissional. Dessa forma, o objetivo geral do

trabalho é discutir e analisar a proposta de mudança na organização curricular. E os objetivos específicos

são analisar o significado de Currículo Escolar no contexto escolar e no contexto ensino aprendizagem;

contextualizar a prática docente mediante os imperativos educacionais propostos pela legislação em

vigência, em especial, nas determinações constantes das Diretrizes Curriculares do Ensino Médio

Integrado da Rede de Educação Básica do Estado do Paraná. A proposta é desenvolver um trabalho junto

aos alunos do 2° ano utilizando uma aula a mais para poder desenvolver mais atividades práticas, na

disciplina de Produção Animal. Repensar o currículo é um dos grandes desafios de todos os envolvidos

no processo educativo, (direção, pedagogos e professores) atendendo as orientações e normas vigentes

que têm por objetivo olhar de perto a escola, seus sujeitos, suas complexidades, sua rotina, tendo o

objetivo de indagarmos sobre a situação concreta da realidade da sua história, de seu entorno, assim

como a sua organização interna.

Currículo;produção animal;teoria 

e prática;

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

PLACIDIO JOSE DOS 

PASSOS

O CURRÍCULO DO ENSINO 

TÉCNICO EM 

AGROPECUÁRIA E A 

IMPORTÂNCIA DA 

DISCIPLINA DE PECUÁRIA.

O presente projeto pretende enfatizar a importância do currículo no Ensino Médio profissionalizante e

da disciplina de Pecuária na formação do aluno do Curso Técnico em Agropecuária. Diante disso, é

imprescindível que a organização curricular de uma escola esteja sempre em movimento, fazendo parte

do processo pedagógico, isso possibilita estar aberto a mudanças, como na organização interna das

disciplinas, privilegiando alguns aspectos a serem trabalhados na formação humana e profissional dos

sujeitos. Por isso, pensou-se em adequar a disciplina de Pecuária para que esta esteja mais próxima à

realidade dos alunos do Centro Estadual de Educação Profissinal Assis Brasil, os quais são filhos de

produtores rurais que trabalham com a Bovinocultura leiteira e o colégio pode e deve fazer a diferença

na vida deles, auxiliando-os a melhoria do trabalho e da qualidade de vida. A pesquisa será teórico-

metodológica, qualitativa e prática, aplicada com alunos do de uma turma de terceiro ano (3B) dividida

em dois grupos. Serão feitas aulas teóricas com relação à importância da disciplina de Pecuária no

currículo do curso Técnico em Agropecuária, bem como mais especificamente a relevância da

Bovinocultura leiteira na região sudoeste do Paraná e a indispensável qualidade da produção, depois

aulas a campo para demonstração do que foi abordado na teoria.

CURRÍCULO;GESTÃO; 

QUALIDADE DO LEITE;



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

VICTOR ALEXANDRE 

ALVES DE MATOS

Estágio Supervisionado e 

Suas Implicações na 

Aprendizagem – 

Formação Humana e 

Técnica.

A sociedade atual apresenta complexidades que se desenvolveram e se enraizaram durante gerações. Os

conceitos de globalização, onde as mudanças são constantes e muito velozes nos reportam em: Como

formar o aluno que atenda as necessidades do mercado de trabalho, respeitando as individualidades e o

acesso a ciência e as tecnologias disponíveis? E qual a contribuição do estágio na aprendizagem. Nossa

proposta então é analisar as contribuições do estágio supervisionado para aprendizagem técnica e

humana do aluno, e as relações entre a escola e o mercado de trabalho? Propondo assim a escola

atividades que venham a contribuir para a formação.

Aprendizagem, Estágio, Trabalho, 

Escola, Sociedade

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

ANA BEATRIZ RAUEN 

DOS PASSOS

POTENCIALIZAÇÃO DA 

UTILIZAÇÃO DE 

DEFENSIVOS 

ALTERNATIVOS NAS 

PROPRIEDADES RURAIS: 

articulação teórico e 

prática

Este projeto tem como tema a potencialização da utilização de defensivos alternativos pelos alunos do

Curso Técnico em Agroecologia e a sua aplicação nas propriedades familiares rurais. Diante desta

preocupação e das mudanças curriculares do curso surgiu a seguinte indagação a respeito do tema e que

norteará a pesquisa: Como o conhecimento a respeito da utilização dos defensivos alternativos está

sendo implementado na prática dos alunos nas propriedades rurais? Para tanto, definiu-se como

objetivo geral ampliar o conhecimento acerca do uso de defensivos alternativos aos educandos do Curso

de Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino Médio, para a aplicação do conteúdo na prática. O eixo

teórico-metodológico será expresso pelo materialismo histórico-dialético e como procedimento

metodológico será realizado um estudo bibliográfico acerca do tema proposto para elaboração do

Projeto de Intervenção Pedagógica. Após a conclusão deste será elaborado a Produção Didático-

Pedagógica sobre os defensivos alternativos, o qual será utilizado na intervenção pedagógica na escola

com os alunos. Tanto o Projeto de Intervenção como a produção didático-pedagógica serão socializados,

analisados e discutidos com outros educadores(a) da Rede Pública Estadual de Ensino em forma de

formação continuada na modalidade EaD por meio do Grupo de Trabalho em Rede-GTR, o qual se dá

com o professor PDE como tutor e um grupo de 15 professores(as) da rede que estudarão o tema

proposto como forma de formação continuada. Após o desenvolvimento do estudo os resultados

alcançados serão socializados por meio da elaboração do artigo final com base nos registros do percurso

da pesquisa.

defensivos alternativos; 

agroecologia; teoria-prática



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

EDNA ROMPAVA 

SLOBODA

Motivação para o 

empreendedorismo

O Projeto de Intervenção, Motivação para o Empreendedorismo, tem como objetivo estimular a visão

empreendedora em jovens do curso Técnico em Administração Integrado. Trata-se da possibilidade de

ensinar alguém a ser empreendedor. Ensinar no sentido de provocar, estimular o desenvolvimento de

características empreendedoras, através de novas formas de trabalhar os conteúdos oportunizando os

conteúdos, um momento e ambiente favorável para pensar sobre o futuro, ao mesmo tempo,

envolvendo-se com soluções de problemas presentes. Nos dias de hoje, a sociedade necessita de

pessoas que promovam transformações e, isso depende do grau de criatividade e inovação, que são

algumas características do empreendedor. O empreendedorismo é um tema que possibilita o

desenvolvimento do ser humano, bem como o desenvolvimento econômico e social. O projeto propõe

uma metodologia voltada para oportunizar o desenvolvimento de habilidades e atitudes

empreendedoras. Pretende-se levantar dados visando identificar a metodologia utilizada e a

metodologia ideal para despertar o empreendedorismo. Através do material didático elaborado

estrategicamente e a inserção de determinadas ações, integrar-se-á o objetivo de ampliar a visão

empreendedora nos alunos.

Empreendedorismo; Visão 

Empreendedora; Metodologia 

Empreendedora

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

JEFFERSON LUIS 

MENDES

Interpretação Ambiental 

como Ferramenta de 

Implementação do Estudo 

do Patrimônio Geológico 

dos Campos Gerais

A região dos Campos Gerais do Paraná apresenta um patrimônio geológico muito interessante do ponto

de vista científico,pedagógico e turístico.Este projeto de intervenção será implantado na disciplina de

turismo e meio ambiente, tendo como público-alvo,alunos da 3a série.Esta atividade parte da

constatação da carência de material didático voltado para as disciplinas específicas do Curso Técnico em

Turismo,assim a elaboração de um caderno pedagógico voltado ao estudo do patrimônio geológico da

região através da interpretação ambiental e sua relação com o turismo em áreas naturais,poderá servir

como apoio na organização do trabalho pedagógico.

Educação;Ambiental;Turismo;Pat

rimônio;Geológico

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

MAURO MARCOLINO 

CARNEIRO

DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO – O 

AGRICULTOR SUJEITO DE 

SUA HISTÓRIA E O 

AGRICULTOR OBJETO 

DEPÓSITO DE 

TECNOLOGIAS

Os alunos e alunas egressos do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Agrícola Augusto Ribas são

em sua maioria urbanos. Isso leva a um problema crucial que é o não conhecimento de seu público alvo

de trabalho: agricultores familiares. A Extensão Rural aplicada no Brasil até os anos de 1990 não levava

em conta a realidade das pessoas que viviam na pequena propriedade. Dessa maneira muitas pesquisas

não atingiam seu público. Hoje existem técnicas de pesquisa onde o agricultor é o sujeito. Uma dessas

técnicas é a Pesquisa Participativa. O objetivo desse trabalho é levar alunos e alunas a conhecer esses

agricultores através de uma pesquisa participativa. Os dados coletados pelos discentes junto aos

agricultores por meio de questionários serão interpretados considerando a proposição de Freire (1977)

sobre o “agricultor objeto” e o “agricultor sujeito”. Espera-se com a análise dos dados coletados que

alunos e alunas possam diagnosticar problemas da pequena propriedade rural e indicar soluções. Com

essa interação entre alunos e agricultores poderá haver uma reconstrução dos conceitos sobre a

agricultura familiar.

Agricultores familiares; Extensão 

Rural; Pesquisa participativa



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

ANDREA LUCIA 

ZANELLA

Manejo de Plantas 

Daninhas na Cultura da 

Mandioca: Aula Prática, 

um passo para o saber

A mandioca (Manihot esculenta) é uma das principais culturas do nosso país, que vem se destacando por 

ser uma planta de fácil adaptação às mais diversas condições edafoclimáticas e por ser muito utilizada

na alimentação humana, animal e como matéria-prima para diversos produtos industriais. O manejo das

plantas daninhas nessa cultura se apresenta como uma prática de grande importância para a obtenção

de altos rendimentos e evitando significativas perdas de produção. No curso Técnico em Agropecuária, a

referente cultura pertence ao conteúdo trabalhado na primeira série na disciplina de Produção Vegetal,

a qual apresenta grande importância no currículo e na formação profissional dos educandos, buscando

meios de desenvolvimento e enriquecimento profissional e pessoal dos mesmos. Diante disso, o projeto

visa utilizar a aula prática como ferramenta para potencializar o processo ensino/aprendizagem,

possibilitando aos educandos a identificação, a classificação e a recomendação de métodos de controle

das plantas daninhas presentes na cultura da mandioca e visando fortalecer o conhecimento

teórico/prático dos educandos e contribuindo para uma formação profissional sintonizada com os

requisitos técnicos e tecnológicos próprios do mercado de trabalho. O projeto será desenvolvido na

disciplina de Produção Vegetal, no Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo, no município

de Palotina-PR, inicialmente com o embasamento teórico, com auxílio de ferramentas como vídeos e

apostila, e, posteriormente, serão realizadas aulas práticas no setor produtivo de agricultura do colégio,

buscando desenvolver ferramentas didáticas e metodológicas que promovam uma integração entre a

teoria e a prática dentro do conteúdo a ser estudado.

mandioca; plantas daninhas; aula 

prática; processo 

ensino/aprendizagem; formação 

profissional

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

BARTUS GEROTTO 

GOZER

MÍDIAS TECNOLÓGICAS 

NO ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO: UMA 

FERRAMENTA POSSÍVEL 

TANTO NO PROCESSO DE 

ENSINO COMO NO 

PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM

Toda proposta para se discutir as abordagens possíveis das mídias tecnológicas na educação, devem

buscar transcender a ideia de que utilizar os recursos tecnológicos na educação é o simples trabalhar

com o computador na escola. Para transpor essa ideia reducionista, entende-se que projetos que

vislumbrem essa discussão devem, por conta do estabelecimento de algumas categorias de análise,

preocupar-se em conceituar o que vem a ser educação, o que é trabalho, para se poder melhor teorizar

o que é a tecnologia e seu aporte possível para dinamizar a educação escolar, seja pelo viés da

aprendizagem, assim como também pelo viés do ensino. Portanto, esse projeto visa oportunizar que

professores da escola pública, com o recorte para os professores que atuam no ensino médio integrado,

do curso técnico de informática, posam discutir o uso das mídias tecnológicas enquanto ferramenta

possível para o processo de ensino e para o processo de aprendizagem.

Tecnologia; Escola Pública; 

Ensino Médio Integrado; 

Formação crítica.



DISCIPLINAS 

TÉCNICAS

KELLY CRISTINA 

PINHEIRO

UM NOVO OLHAR SOBRE 

A AVALIAÇÃO PARA O 

RESGATE DA 

APRENDIZAGEM ESCOLAR

Diante da inapropriação de conteúdos e dos baixos índices de aprendizagem escolar, este projeto visa

propiciar que através do ensinar aconteça o aprender, mediado pelo ato de avaliar. Muitas vezes o ato

de avaliar não efetiva o seu papel, excluindo ao invés incluir. Os processos avaliativos, nem sempre

refletem o real conhecimentos dos estudantes. Para que tal ação se efetive, precisamos compreender

que o sujeito é influenciado pelo social em que vive, compreende-lo e buscar transformações que

melhorem a qualidade de sua vida. Os conhecimentos prévios dos estudantes caracterizam a primeira

fase do processo de aprendizagem do conteúdo. O projeto será à luz da teoria histórico-cultural em

Vigotski e histórico-crítica em Demerval Saviani, na perspectiva da pesquisa bibliográfica, descritiva,

aplicado aos professores e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, se estendo aos diretores e

pedagogos do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, com estudos de teorias sobre ensino-

aprendizagem e avaliação. Espera-se com o desenvolvimento do projeto por meio da didática histórico-

crítica de Gasparin, que os professores consigam trabalhar os conteúdos propostos, valorizando os

conhecimentos dos estudantes e assim alcançar a qualidade necessária para o processo ensino-

aprendizagem revendo a avaliação não somente como nota, mas principalmente como compromisso

com a aprendizagem.

Avaliação; Didática; Metodologia; 

Aprendizagem

DISCIPLINAS 

TÉCNICAS MARIA HARUE TAKAKI

CURSO TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM E 

SUBSTÂNCIAS 

PSICOATIVAS:ARTICULAN

DO OS CONHECIMENTOS 

CIENTÍFICOS E O MUNDO 

DO TRABALHO

Este projeto tem como objetivo contribuir para a formação continuada dos educadores atuantes no

Curso de Técnico em Enfermagem. Diante da problemática enfrentada na atualidade em relação ao uso

de substâncias psicoativas, deverá contribuir para um melhor entendimento a respeito do tema pelos

professores e agentes educacionais, profissionais estes responsáveis pela formação profissional e

humana. Os sujeitos da pesquisa serão professores da área específica de enfermagem e das disciplinas

básicas pertencentes ao: quadro próprio do magistério, do processo simplificado de seleção e de

agentes educacionais atuantes no Curso de Técnico em Enfermagem, modalidade Subsequente e Proeja

de uma escola pública. Quanto à abordagem a pesquisa será de cunho qualiquantitativo, com finalidade

interventiva. A coleta de dados se dará por meio de questionário aplicado aos alunos do referido curso a

respeito do uso de substâncias psicoativas, produção de material didático pedagógico, diário de

anotações do professor pesquisador pertencente ao Programa de Desenvolvimento Educacional e

avaliação dos encontros pelos professores e agentes educacionais. Pretendemos desta forma, subsidiar

os professores e agentes educacionais através da apropriação do conhecimento a lidar durante o

cotidiano do trabalho com o tema substâncias psicoativas, desta forma contribuindo nos aspectos

pedagógicos, consequentemente refletindo na formação do Técnico em Enfermagem.

Formação continuada. Técnico 

em Enfermagem. Substâncias 

psicoativas.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

CILZE APARECIDA 

ALVES

Conhecer Para Mudar: 

Possibilidades e 

Limitações Frente à 

Educação Inclusiva

Quando o tema abordado é inclusão nas escolas da rede comum sabe-se que inúmeras são as

dificuldades encontradas, sejam de origem social, política, individual ou coletiva. Percebe-se que a

maioria dos professores desconhece as diferenças existentes nos mais diversos grupos de seu cotidiano,

não reconhecendo desse modo a riqueza individual de seus alunos, suas preferências e escolhas. Desse

modo, um maior esclarecimento sobre a trajetória da Educação Especial, sobre o processo de inclusão,

os direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais podem possibilitar via conhecimento

uma maior conscientização acerca das necessidades apresentadas pelos sujeitos em situação de

inclusão. Nessa direção, o projeto em tela objetiva favorecer em encontros de formação problematizar a

diversidade presente no cotidiano escolar.

Educação Especial. Educação 

Inclusiva. Formação

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ELIETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA

A Importância da 

aplicação do Currículo 

Funcional Natural para os 

alunos com deficiência 

intelectual.

A proposta deste trabalho tem por objetivo oferecer, aos professores e equipe pedagógica, subsídios

teóricos e práticos para a elaboração e utilização do Currículo Funcional Natural com os alunos que

apresentam deficiência intelectual de alta especificidade, associada à deficiência fìsica neuromotora,

com grandes limitações em seu desenvolvimento de um modo geral, a fim de possibilitar inovações no

aprendizado dos mesmos, permitindo-lhes que desenvolvam uma vida mais autônoma ao conduzir

atividades práticas e escolares. Nesse sentido, serão constituídos espaços para a discussão de

fundamentos teóricos selecionados, coerentes à prática pedagógica da escola em questão através de

estudos de textos, da autoria dos Doutores Carvalho, Judith LeBlanc, Liliana Mayo, , entre outros

autores, análise de vídeos, debates e estudos orientados, estabelecendo conexões entre as reais

necessidades de cada aluno nos diferentes espaços do contexto escolar e a elaboração dos conceitos

científicos. Concebemos o currículo como um conjunto de informações que possibilita a construção e

direção dos procedimentos a serem executados na prática educativa. Portanto, o presente projeto

propõe-se a repensar, a refletir criticamente sobre os conteúdos escolares, as relações, os discursos, os

aspectos do cotidiano da escola e a educação dos alunos com necessidades educacionais especiais de

alta especificidade evidenciando a importância do currículo no processo de ensino e aprendizagem,

conceituando e compreendendo os objetivos da aplicação de um currículo funcional natural. Serão

analisados os conteúdos curriculares e procedimentos metodológicos contemplados nos Planos de

Trabalho Docente, além possíveis adaptações curriculares aos respectivos alunos, ressignificando o

currículo escolar.

Currículo funcional natural; 

deficiência intelectual; prática 

pedagógica.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARLENE CRUZ 

CIVIDINI

Avaliação como recurso 

para a construção do 

processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos 

com deficiência 

intelectual significativa

Em busca de práticas educativas mais coerentes com o contexto da Escola de Educação Básica Leandro

Aparecido Keller, na modalidade Educação Especial, bem como com o contexto social mais amplo, o

referido projeto será desenvolvido em 06 (seis) encontros, além de atividades complementares, num

total de 32 (trinta e dias) horas, proporcionando um espaço de discussão sobre as concepções acerca da

avaliação, visando contribuir com o aperfeiçoamento da prática pedagógica desenvolvida com os alunos

que apresentam necessidades educacionais especiais significativas. Os respectivos alunos requerem

apoio generalizado, ou seja, são alunos que necessitam de apoios intensos e contínuos, com adaptações

muito significativas visto que revelam uma linguagem oral e funcionamento intelectual com sérias

limitações, assim como limitações muito importantes em praticamente todas as áreas do

desenvolvimento. Para tanto, serão levantadas as dificuldades enfrentadas pelos professores na

condução da avaliação. A partir de referenciais teóricos, será discutido o tipo de avaliação mais

adequada aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais de alta especificidade. Serão

analisados instrumentos e registros de avaliação eficazes à identificação das possibilidades e limitações

impostas aos alunos em função das suas condições, com vistas à adoção de medidas de mediação a cada

caso. Tais procedimentos poderão apontar a avaliação diagnóstica como uma alternativa capaz de

superar os problemas enfrentados na prática pedagógica, oferecendo uma resposta educacional mais

adequada a esse grupo de alunos que, apesar das limitações apontadas, são capazes de avançar em seu

processo de desenvolvimento.

Avaliação; Deficiência Intelectual 

Significativa; Plano de Trabalho 

Docente

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL MARLI COUTO

Formação Profissional: 

Atendimento Educacional 

ao aluno surdo no Colégio 

Estadual Marquês de 

Caravelas no município de 

Arapongas

O estudo tem por objetivo geral, identificar a formação profissional dos envolvidos no processo de

ensino aprendizagem dos alunos surdos e deficientes auditivos, matriculados no Colégio Estadual

Marquês de Caravelas no município de Arapongas. Será realçado a prática educativa do professor no

método didático pedagógico atual, bem como sua formação relacionada à educação bilíngue para surdos

a partir do referencial levantado, esclarecendo por meio de resultados da pesquisa de campo. Com os

dados coletados, serão selecionados os assuntos mais destacados pelos entrevistados na pergunta

referente aos temas que estes gostariam que fossem abordados no curso de formação. A pesquisa se

sustenta em Vitaliano (2014), por tratar da educação dos surdos de um modo satisfatório à realidade

regional; Outros autores contribuirão no decorrer do trabalho que discorrerá sobre o atendimento

educacional especializado.

Educação Bilingue; Formação do 

professor; Pedagogia surda

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

SILVIA REGINA 

CANDEO FONTANINI

Psicomotricidade e 

aprendizagem: Por um 

intervenção com crianças 

em idade pré-escolar

Trata-se de um projeto de intervenção psicomotora desenvolvido com crianças com necessidades

educacionais especiais em idade pré-escolar que visa o levantamento de dados, e como intervir com

maior eficácia nas estruturas motoras e intelectuais, preocupando não somente com a técnica, mas com

a qualidade, nível e necessidade do trabalho a ser realizado, além de sensibilizar os profissionais

envolvidos na formação da criança da importância do desenvolvimento psicomotor e de que forma pode

contribuir para aprendizagens posteriores.

psicomotricidade;potencialidade

s;crianças;pré-escolar



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

JOELMA TRINDADE DE 

LIMA

Inclusão social por meio 

do origami: uma 

experiência na EJA.

Utilizar dos benefícios que a técnica do origami pode oferecer para auxiliar e contribuir no

desenvolvimento cognitivo, intelectual, motor e até emocional do alunado da educação especial e

também para o currículo do professor na sua prática pedagógica. Inclusão social; Origami; EJA

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

LUCIANO LEMPEK 

LINHARES

Educação Especial para 

além dos muros da Escola

O projeto de intervenção pedagógica busca a construção de um diálogo mais próximo e constante com

os pais e/ou responsáveis, acerca dos principais problemas enfrentados no dia a dia escolar, como por

exemplo a falta contínua de muitos alunos. A proposta tem o intuído de formar um grupo de pessoas

interessadas em discutir problemas relacionados ao dia a dia da educação.

Educação Especial; Sala de 

Recursos; Pais e/ou responsáveis; 

Diálogo; Anormalidade x 

Normalidade.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

NILCE FERREIRA 

CHARNESKI

CONTRIBUIÇÕES 

METODOLÓGICAS PARA 

SALA DE RECURSO

A inclusão escolar é um processo urgente e precisa se estender a toda a sociedade, especialmente na

escola. Segundo o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei n. 10.172/2001, deve-se construir uma escola

inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. O objetivo do trabalho é construir novas

propostas metodológicas para a sala de recurso multifuncional – tipo I, nos atendimentos aos alunos. O

problema da pesquisa é saber quais as perspectivas legais e barreiras do processo de inclusão escolar.

Até a década de 40 não existia nenhuma preocupação com as crianças deficientes e só a partir dos anos

70 é que as reformas educacionais alcançaram a área de educação especial. A LDB de n. 9394/96 e a

Instrução n. 016/2011 – SEED/SUED dão especial atenção aos educandos com necessidades especiais. O

projeto será aplicado no Colégio Estadual São Cristóvão em S.José dos Pinhais, por meio de uma

pesquisa ação com a sala de recursos, com atividades de jogos, tecnologia, teatro, dramatização,

oralidade, leitura, escrita, música, carta enigmática entre outros. As atividades iniciarão no 1º semestre

de 2014 até o 2º semestre de 2015. Metodologia;Inclusão



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

VALDELIRIA CRISTINA 

AFONSO NACIMENTO

SALA DE 

RECURSOS/MULTIFUNCIO

NAL: DIAGNÓSTICO E 

INTERVENÇÕES NA 

FLEXIBILIZAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE

O diagnóstico pedagógico é condição fundamental para o cumprimento da ação educativa inclusiva.Suas

intervenções podem orientar e influir no processo de tomada de decisões da escola sobre o tipo de

resposta educativa que o aluno necessita. A deficiência não deve ser obstáculo para o pensar e o fazer

pedagógico,mas, um fator de enriquecimento,princípio do comprometimento com a equidade, assim, ao

propiciar um espaço adequado para a construção do saber, permitindo mediações da aprendizagem que

possibilitem e incentivem a socialização e o desenvolvimento cognitivo. A escola precisa desafiar e

provocar o aluno para que ele construa seu próprio conhecimento.As intervenções da avaliação

pedagógica podem auxiliar estes alunos porque fornecem detalhes de como o indivíduo se relaciona

com a aprendizagem e também quais são os pontos que devem ser colocados em uma proposta de

educação inclusiva com a inter-relação da aprendizagem ativa, aprimorando a área de conhecimento e

abrangências na prática pedagógica aberta e flexível.No cotidiano escolar, alunos que apresentam

deficiência intelectual, constata-se uma situação conflitante entre estes educandos e seus educadores

que demonstram dificuldades em adaptar-se flexibilizar e adequar o currículo de forma a possibilitar que

todos os alunos tenham garantido não só o acesso e a permanência, mas, sobretudo o sucesso de sua

escolarização. O interesse pela pesquisa neste direcionamento, com o propósito de construir uma escola

que ofereça um espaço dialógico no qual as diferenças se complementem e não sejam fatores de

exclusão.Ao propor ações positivas, com orientações para superação das dificuldades ao privilegiar no

processo de identificação também as potencialidades e seu contexto sociocultural.

inclusão;sala de 

recursos;avaliação 

psicoeducacional;flexibilização 

curricular;trabalho docente

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARIA DE FATIMA 

MEDEIROS MACORI

Educação especial na 

contemporaniedade

O presente estudo busca compreender o processo da implementação dos direitos das pessoas com

deficiência pela atual política da educação inclusiva em nosso país, apesar da vida dessas pessoas ter

sido marcada por práticas de abandono, extermínio, segregação e exclusão social, por muitos séculos,

conforme estudos de vários autores. Pretende-se atuar juntos aos professores da Escola Ternura –

Educação Infantil e Ensino Fundamental na modalidade de educação especial, de Assis Chateaubriand,

Paraná, pela necessidade de contribuir para a melhoria da qualificação dos profissionais, com reflexões

teóricas a respeito da pessoa com deficiência, revendo as lutas dos movimentos sociais das minorias e as

políticas educacionais, neste momento histórico, com vistas a construir coletivamente propostas para a

prática pedagógica. A metodologia utilizada será por meio de estudos de textos científicos sobre as

abordagens filosóficas, de teorias educacionais e legais que subsidiam a organização da educação

especial e a formação de professores no sistema educacional brasileiro, na perspectiva da educação

inclusiva.

educação especial; direitos 

humanos; educação inclusiva; 

formação de professores.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ROSYMEIRE 

APARECIDA CUETO

Educação inclusiva: 

identificando as 

necessidades 

educacionais especiais e 

alternativas de 

intervenção.

Este projeto tem como objetivo trabalhar com professores da rede estadual de ensino do município de

Assis Chateaubriand – PR, propondo subsídios teórico-metodológicos à prática pedagógica dos

professores que trabalham com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais inseridos

no ensino regular. O referencial teórico adotado é a abordagem histórico cultural de Vigotski. Para tanto,

pretende-se desenvolver um grupo de estudos com professores, funcionários e equipe pedagógica, da

Escola Estadual São Francisco de Assis e professores de Sala de Recursos do Núcleo Regional de Assis

Chateaubriand PR. O objetivo desse grupo é proporcionar espaço para estudo, discussão e analise de

práticas pedagógicas que auxiliem os participantes a compreender o que é a educação especial, do que

ela difere da educação comum e como o processo de inclusão deve ser encaminhado. Espera-se com

esse trabalho contribuir para a prática pedagógica de inúmeros professores que atuam no campo da

educação inclusiva, com vistas a uma educação que contemple o aluno na sua totalidade, independente

de suas condições físicas, emocionais, mentais e sociais.

Educação Especial; Inclusão; 

Prática Pedagógica

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL CREIDE RAMOS FARIAS

Arte e Educação Especial: 

Possibilidades de Criação 

com Alunos da Educação 

de Jovens e Adultos

Este projeto pretende promover ações pedagógicas com alunos da Educação Especial, envolvendo Arte e

Educação Ambiental. Deste modo, objetiva-se utilizar algumas obras do artista Amilcar de Castro como

elementos de inspiração para que os sujeitos envolvidos possam recriar suas próprias obras utilizando

materiais recicláveis. Com uma abordagem qualitativa, pretende-se propiciar momentos para discussão

de questões ambientais, tendo como fio condutor, a Arte e Educação Especial.

Educação Especial; Arte; 

Educação Ambiental

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARIA APARECIDA DE 

FARIA

Alfabetização na Escola 

Inclusiva na perspectiva 

Histórico - Cultural

O presente projeto de intervenção pedagógica será desenvolvido na Escola Favos de Mel Educação

Infantil -Ensino Fundamental anos iniciais na Modalidade de Educação Especial, município de Iretama,

Paraná, no ano de 2015. Sua finalidade é desenvolver uma prática pedagógica de estudo e aplicação de

estratégias de alfabetização na Educação Especial para promover a construção do conhecimento no

espaço das diferenças, na perspectiva histórico - cultural. Para o desenvolvimento deste projeto serão

realizadas as cinco etapas propostas pela didática da Pedagogia Histórico–crítica: prática-teoria-prática.

1. Na prática social inicial: Diálogo com os alunos sobre os nomes de cada um , de seus familiares, de

pessoas conhecidas, professora, diretora, supervisora, funcionários da escola. 2. Problematização:

Questionamento do assunto “Nomes” relacionado à prática social, em função do problema que precisa

ser resolvido, isto é, a aprendizagem da escrita do nome. 3. Instrumentalização: Relação entre a

oralidade e a representação gráfica do seu nome, de outras pessoas, de produtos e objetos, relatórios

por meio de desenhos, listas. 4. Catarse: Realização de rotina de leituras diárias e variadas de Parlenda e

trava-língua, trabalho de consciência fonológica (letras, palavras e rimas). 5. Prática social final: Leitura e

atividades orais de poemas, pesquisas e produção da árvore genealógica de cada aluno. Todo o material

elaborado e os resultados obtidos serão organizados e apresentados posteriormente na forma de um

artigo.

Alfabetização; Inclusão; 

Pedagogia histórico-crítica.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

VERA LUCIA SALAMONI 

FRANCISCO

Educação Básica e 

Inclusão: Proposta 

Curricular para os anos 

iniciais da Escola de 

Educação Básica na 

modalidade de Educação 

Especial.

O presente projeto de intervenção pedagógica será desenvolvido na Escola de Educação Especial

Professora Hilda Veitas, município de Engenheiro Beltrão, Paraná, no ano de 2015, tendo como público

alvo alunos dos anos iniciais da escola de educação básica na modalidade de educação especial. Sua

finalidade é delinear uma proposta curricular para as séries iniciais das APAES; estabelecer uma relação

entre a Política Nacional de Educação inicial e a escola especial no Estado do Paraná; traçar um

panorama histórico das APAES do Paraná e propor currículo para os anos iniciais da APAE na perspectiva

histórico-–cultural. Na fase de execução do projeto serão desenvolvidas as seguintes atividades

elaboradas a partir da Teoria Histórico-Crítica por Gasparin (2005), estruturada em cinco passos: Tema:

As plantas. Prática Social Inicial: Roda de conversa sobre o conteúdo. Problematização: Transformação

do conteúdo em questões desafiadoras que levem os alunos a quererem saber mais sobre o conteúdo.

Instrumentalização: Juntos professor e alunos irão observar o crescimento do feijão e como se

desenvolve; Visita ao viveiro de mudas do município visando o conhecimento de plantas variadas e seu

desenvolvimento. Catarse: Relatório sobre a visita ao viveiro. Este relatório será feito em forma de

desenhos. Prática social final: Nova proposta de ação a partir do conteúdo aprendido: Montagem de um

terrário com os alunos. Todo o material elaborado e os resultados obtidos serão organizados e

apresentados posteriormente na forma de um artigo.

Perspectiva histórico – cultural; 

Educação Especial; Proposta 

curricular.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

CARLA SIMONE 

SOARES MONTE 

BLANCO

A Contribuição dos Jogos 

Didáticos de Tabuleiro no 

Desenvolvimento 

Cognitivo dos Alunos com 

Deficiência Visual

Esta Unidade Didática, objetiva sistematizar a pesquisa realizada sobre o acesso a jogos de tabuleiro

(Dama) por meio de adaptação de materiais para alunos com deficiência visual, com ênfase à articulação

do lúdico ao processo de ensino e aprendizagem. Este projeto, fruto dos estudos do Programa de

Desenvolvimento Educacional – PDE/2014-2015, será realizado com alunos com deficiência visual no

Centro de Atendimento Especializado na Área de Deficiência Visual (CAEDV), localizado no Colégio

Estadual Eleodoro Ébano Pereira, no município de Cascavel—PR. Apesar da importante contribuição

deste CAEDV junto às escolas do município e da região para assegurar as condições educacionais

especializadas aos alunos cegos e com baixa visão, observa-se a necessidade de ampliar os recursos

utilizados no ensino dos alunos, principalmente com relação a jogos pedagógicos adaptados. A utilização

de jogos como mediação no ensino aprendizagem, possibilita ao aluno conhecer regras e desenvolver as

funções psicológicas superiores, como: a concentração, a memória, a percepção, a linguagem e o

pensamento, leitura e interpretação, abstração, atenção e imaginação e as demais áreas cognitivas, as

quais são fundamentais á apropriação de conhecimentos.

Jogos de tabuleiro ( Dama) – 

Alunos com deficiência Visual- 

Aprendizagem



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

DARCI DOS SANTOS 

SOUZA

A importância do mapa 

conceitual no ensino de 

matemática na escola de 

surdos: A tabuada além 

da multiplicação

Esse projeto pretende refletir e contribuir na educação dos alunos surdos, principalmente, como estes

alunos vêm aprendendo a matemática. Este é sem dúvida um momento privilegiado, visto que a

educação de surdos atualmente conta a proposta de uma filosofia educacional bilíngue (Libras como

primeira língua e língua portuguesa como segunda), o que possibilita ainda mais o desenvolvimento de

propostas que vá ao encontro das reais necessidades dos alunos surdos. Desse modo, pretende-se com

este trabalho propor procedimentos metodológicos para ensinar as operações matemática para alunos

surdos do 6º ano do Ensino Fundamental, por meio do uso dos mapas conceituais associados às

ferramentas tecnológicas. Os mapas conceituais no ensino da matemática são propostos como meio de

negociação de significados e como instrumentos para a verificação de indícios da ocorrência de

aprendizagem significativa. Na concepção de David Ausubel (1918-2008) o ensino necessita fazer algum

sentido para o aluno, a informação deverá interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes

no seu conhecimento de mundo. Em relação ao ensino da matemática para o aluno surdo o trabalho

com mapas conceituais poderão ser ferramentas importantes para aprender vocabulários em Libras e na

linguagem matemática para poder estabelecer relações entre ambas as linguagens comparando-as,

diferenciando-as além de aprender por meio de imagens, símbolos, figuras, vídeos, jogos e outros, bem

como valorizar o processo e produção de conhecimentos e ao mesmo tempo em que propõe valorização

do aluno no contexto social, procura levantar problemas que sugerem questionamentos sobre situações

de vida.

Educação dos Surdos, Mapa 

Conceitual e Matemática.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL EDINA PEREIRA

O USO DE TICS COMO 

RECURSOS DE APOIO 

PEDAGÓGICO NO 

PROCESSO DE ENSINO DE 

ALUNOS COM 

DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM

Este projeto trata do uso de TICs como recursos de apoio pedagógico no processo de ensino de alunos

com dificuldades de aprendizagem a ser desenvolvido no Colégio Estadual do Campo Carlos Gomes com

alunos que frequentam a sala de Recurso Multifuncional TIPO l. Tem como objetivo ampliar as

possibilidades de uso das TICs no processo de ensino para os alunos da sala de Recurso Multifuncional

tipo I e do ensino regular, por meio da capacitação de professores que atendem este alunado. A

metodologia a ser aplicada no desenvolvimento do projeto consiste em fazer levantamento das notas

dos alunos nas disciplinas matemática, português e química as quais apresentam dificuldades de

aprendizagem e de softwares relacionados as disciplinas que os alunos apresentam dificuldades;

capacitação dos professores no uso das TICs; planejamento de atividades com o professor regente nas

disciplinas mencionadas, propondo o uso e não uso do computador para a realização das atividades

planejadas, fazendo, no final, um comparativo para detectar se houve avanços na aprendizagem e

melhoras nas notas. Espera-se como resultados deste projeto o uso eficaz das TICs no processo de

ensino-aprendizagem dos alunos do Atendimento Educacional Especializado.

Tecnologias, Inclusão, Formação 

de Professores.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL IONE KUHN

O DESAFIO DA 

AVALIAÇÃO PARA 

IDENTIFICAÇÃO DAS 

NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

DOS ALUNOS DA SALA 

COMUM E DA 

REALIZAÇÃO DAS 

INTERVENÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

ADEQUADAS A ESSES 

ALUNOS

Com esse projeto pretende-se oportunizar aos professores do ensino comum, do Colégio Estadual do

Campo José de Alencar no Município de Braganey, região oeste do Paraná, reflexões que lhes possibilite

identificar possíveis comprometimentos educacionais dos alunos com indicativos para serem

encaminhados para Sala de Recursos Multifuncional Tipo l, bem como as adequações necessárias nas

intervenções pedagógicas, oportunizando o sucesso acadêmico dos alunos com eficiência/necessidades

educacionais especiais incluídos na sala comum. Através da Avaliação Psicoeducacional procura-se

identificar, investigar e analisar as estratégias de aprendizagem, os procedimentos e os meios que

possibilitem o acesso do educando que apresenta necessidades educacionais especiais à aquisição do

conhecimento. Alunos que apresentam deficiência/necessidades educacionais especiais precisam de

experiências educacionais fundamentadas, adequadas, dinâmicas e estruturadas, o que é determinante

para que sejam estimulados e tenham garantido o direito de acesso ao conhecimento científico e ao

desenvolvimento de suas potencialidades.

Avaliação Psicoeducacional; 

Deficiência; Necessidades 

Educacionais Especiais; 

Adaptação curricular.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

IVANETE DA COSTA 

SEMIM

O ENSINO DA 

MATEMÁTICA PARA 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL NA 

PERSPECTIVA HISTÓRICO 

CULTURAL

Este projeto é constituído por uma pesquisa bibliográfica sobre aprendizagem de alunos com deficiência

visual, com objetivo de proporcionar reflexão sobre os recursos e as metodologias para o ensino de

Matemática, diante do paradigma da inclusão escolar. Busca suporte na perspectiva Histórico

Cultural,que com uma forma dialética de expor as ideias, fazendo um movimento de vai e vem do

passado, considerando a historicidade, abrange o ser humano em sua totalidade. Faz parte integrante do

Programa de Desenvolvimento Educacional, encontra-se de acordo com as Diretrizes Curriculares e será

desenvolvido em colégio estadual da cidade de Cascavel, Paraná, objetivando contribuir para a formação

dos professores da rede estadual de ensino.

educação inclusiva; teoria 

Histórico Cultural; alunos com 

deficiência visual; educação 

matemática.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL MARIA LUCIA MENON

A avaliação no contexto 

escolar: muito mais que 

identificar a 

deficiência/necessidade 

especial.

Este trabalho tem como objetivo compreender o processo de identificação e quais as orientações e

alternativas de intervenção pedagógica são necessárias aos alunos público-alvo da Educação Especial do

Colégio Estadual José de Anchieta, do município de Ibema, no oeste do Paraná. Isso se faz necessário por

entender que existem fragilidades durante o processo de avaliação de ingresso na escola, por parte dos

alunos com indicativos de deficiência intelectual. Para tanto serão respeitadas as diferenças e a

diversidade cultural dos educandos. Dessa forma, os estudos serão fundamentados na psicologia

histórico-cultural, de forma a refletir sobre a forma adequada de intervir na aprendizagem dos alunos

que apresentam deficiência intelectual, considerando que estes são sujeitos históricos e que, na relação

com o meio social, mediados pelo professor, é que se constrói o conhecimento, que se aprende e que se

desenvolve.

Avaliação; Educação Especial; 

Deficiência Intelectual; 

Intervenção Pedagógica.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

NEUZA MARIA PEREIRA 

DE SOUZA CESARIO

O mapa conceitual no 

ensino de geografia para 

alunos surdos dos anos 

finais do Ensino 

Fundamental.

Este projeto tem como ponto de partida à falta de metodologias que o professor encontra para

trabalhar conteúdos específicos da Geografia com alunos surdos. O que se propõe nesse trabalho é o

desenvolvimento de procedimentos metodológicos através da construção do mapa conceitual, visando

um aprendizado mais significativo no estudo da paisagem geográfica, tendo como ferramenta a

tecnologia assistiva, explorando o conhecimento prévio do educando para aprender conceitos. Esses

conceitos adquiridos não só do âmbito escolar, mas relacioná-los com o seu cotidiano, ou melhor, com a

vida. Para isso apoia-se no aporte teórico da aprendizagem significativa em AUSUBEL (1980) e

referências metodológicas da construção do mapa conceitual de NOVAK (1998) e também a nova

proposta para a Educação de Surdos, o bilinguismo, que vêm ao encontro dos anseios dos surdos em

suas diferentes funções e busca ampliar a condição de formação de conhecimentos num todo, dando

desta forma, meios de interação e participação ativa na sociedade, onde a Libras é considerada como

sua primeira língua (L1) e o português escrito como sua segunda língua (L2). O objeto de estudo será o

estudo da paisagem para alunos surdos do 6º ano do ensino fundamental e os procedimentos

metodológicos para o seu ensino será implementado por meio de oficinas, com os alunos surdos, no

decorrer da aplicação desta pesquisa.

Educação dos Surdos, Mapa 

Conceitual, Geografia.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL MARCELIA NEVES

A aprendizagem da 

Língua Portuguesa escrita 

pelo aluno surdo nas 

séries finais do Ensino 

Fundamental.

Este Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado “A aprendizagem da Língua Portuguesa escrita pelo

aluno surdo nas séries finais do Ensino Fundamental”, justifica-se por considerar que, a matrícula e a

frequência do aluno surdo no ensino regular não lhe assegura o conhecimento da Língua Portuguesa na

modalidade escrita. Muitos alunos surdos, inseridos no cotidiano escolar das escolas comuns,

demonstram pouco conhecimento da escrita do português, de tal modo que quando necessitam

empregar esse sistema de escrita para se fazerem entender, muitos não conseguem. Sendo assim, na

busca de elementos que favoreçam a compreensão e intervenção, acerca dos processos de leitura e

escrita dos alunos surdos, este projeto será realizado em dois momentos. O primeiro momento

contempla uma pesquisa bibliográfica, para a seleção dos materiais a serem utilizados como suporte

para a análise do fenômeno em estudo. No segundo momento, será realizada a pesquisa empírica, com

um aluno surdo, do 9º ano do Ensino Fundamental, em contra turno. Durante a intervenção, buscar-se-á

o desenvolvimento de estratégias que possam favorecer um melhor desempenho em leitura e escrita,

pelo aluno já citado. Acredita-se então que, por um processo de generalização, as estratégias

consolidadas neste estudo poderão contribuir positivamente com o desempenho em leitura e escrita de

diferentes alunos surdos usuários de língua de sinais.

Educação Inclusiva; Educação de 

surdos; Linguagem Escrita; 

Língua de sinais.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MIRIAN ALVES DE 

SOUZA

JOGOS MATEMÁTICOS E 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Este projeto tem como objetivo reconhecer a importância do uso de Jogos Matemáticos na prática

pedagógica na escola de Educação Especial. Em suas atividades o educador deve buscar recursos

diferenciados ao desenvolver a prática pedagógica, para auxiliar os alunos na apropriação dos conteúdos

escolares, no caso do projeto, em matemática, para que o aluno com necessidade educacional especial

aprenda e se desenvolva. O uso dos jogos matemático deve ser levado com seriedade e

responsabilidade, não se trata somente de abrir uma caixa ou baú de brinquedos ou jogos e brincar com

o aluno, mas deve ser bem planejado pelo professor. Isso contribui para o raciocínio, a atenção e a

socialização dos alunos que apresentam necessidades especiais. As estratégias de ações adotadas na

prática docente serão a partir da construção JOGOS DE DOMINÓ com os alunos, mediado pelo

educador, pois durante a confecção destes jogos os alunos já começam a desenvolver suas habilidades

perceptuais e motoras. Este projeto será levado a efeito desenvolvido na Escola Ana Nery, Educação

Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade Educação Especial, município Cidade Gaúcha. Contudo

espera-se por meio dessa articulação no processo pedagógico, que o aluno desenvolva suas capacidades

intelectuais e consiga obter resultados positivos em relação aos problemas e dificuldades encontradas

no cotidiano.

Jogos Matemáticos; Educação 

Especial; Prática Pedagógica; 

Aluno com Necessidade Especial.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL ROSEMERY ISSA RIZK

INCLUSÃO ESCOLAR: 

MITO OU REALIDADE?

A relevância deste Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola intitulado Inclusão Escolar: Mito ou

Realidade?, justifica-se por considerar que os educadores, em sua maioria, não tiveram acesso a

informações ou até mesmo leituras sobre inclusão escolar em sua formação inicial, e que continuam não

tendo acesso as mesmas. Sendo assim, a intenção é colaborar com a formação continuada de

professores, proporcionando momentos de estudos e reflexões entre estes, sobre a temática da inclusão

escolar e seus desdobramentos. Será feito um resgate histórico da educação especial, da deficiência e

das políticas públicas que versam sobre a inclusão escolar, de forma que possibilite uma análise de todos

os aspectos envolvidos neste processo. O projeto será desenvolvido tendo por base os fundamentos

teóricos de autores que tratam sobre a educação especial, a inclusão escolar e a Psicologia Histórico-

Cultural. O material consiste de uma proposta de um curso que será desenvolvido em ambiente escolar,

para os professores e demais interessados da comunidade escolar, com duração de 32 horas. Neste

curso os profissionais terão oportunidade de adquirirem conhecimentos científicos sobre a temática em

questão, e assim pensarem em uma atuação, que de fato leve a humanização das pessoas com

necessidades educativas especiais. Este projeto será desenvolvido sob a orientação da professora, Drª

Nilza Sanches Tessaro Leonardo.

Educação Especial; Formação de 

Professores; Inclusão Escolar.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

TELMA SOLANGE 

BERTOLETI

Apropriação da escrita na 

Escola de Educação 

Especial: possibilidades e 

desafios

Este trabalho tem por objetivo aprofundar estudos sobre a apropriação da escrita pelo deficiente

intelectual em Escola Especial da Rede Pública: Escola Paulo Freire – Educação Infantil e Ensino

Fundamental na Modalidade de Educação Especial, em município de pequeno porte da região noroeste

do Estado do Paraná. Assim, a problematização que se estabelece é: Como o profissional de educação

pode contribuir para o aprendizado da escrita de um aluno de escola de Educação Especial? Quais os

instrumentos adequados para a realização de um efetivo aprendizado? Se o aluno especial consegue

escrever em determinado período e posteriormente não consegue mais escrever, quais as possíveis

lacunas no processo? Quando o sujeito se depara com a dificuldade para o ato de escrever, isso

incomoda o aluno e o professor. Diante disso, justifica-se o presente projeto. A pesquisa será de cunho

qualitativo e a intervenção será realizada nos meses de fevereiro a junho de 2015, seguindo a linha

teórica do materialismo histórico-dialético. Dentre as estratégias de ação destacam-se: Construção de

momentos para teorizar a relevância da escrita, partindo dos conhecimentos que os alunos já trazem;

Realização de oficinas temáticas propondo atividades para que possam conhecer, vivenciar e praticar a

linguagem escrita a partir das produções sociais; Atividades que possibilitem relacionar imagens com

textos; Coleta e análises dos resultados da aplicação da proposta de intervenção. Espera-se como

resultado, que a interação entre professor e alunos possa favorecer o desenvolvimento da escrita pelo

aluno, e esses resultados sejam apresentados na elaboração de um Artigo Final.

Palavras chave: Educação 

Especial; Aprendizagem; Escrita.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ADEILDA RIBEIRO 

FERREIRA

Alunos egressos da Escola 

de Educação Especial: 

quem são e onde estão?

Este projeto focaliza como tema os alunos egressos da escola especial, com o intuito de aprofundar

conhecimentos sobre sua trajetória nas salas de ensino regular. Para o desenvolvimento metodológico,

parte-se de uma revisão bibliográfica, em que nos voltamos especificamente aos conceitos de educação

especial, deficiência intelectual, inclusão escolar e aspectos da formação do professor para os novos

paradigmas inclusivos. Prevê-se também uma investigação de campo, por meio de pesquisa de caráter

qualitativo, ao abordar o processo inclusivo a partir de dados colhidos com seus principais agentes,

nomeadamente, professores, equipe pedagógica, direção, pais e os próprios alunos. Por entendermos

que as abordagens exclusivamente quantitativas das pesquisas experimentais na área educacional

dificilmente podem levar à compreensão total de uma dada realidade escolar, tão complexa como os

demais contextos sociais, optamos por uma abordagem de predominância qualitativa. Com a pesquisa a

ser empreendida, pretende-se contribuir para a compreensão de aspectos da continuidade do processo

educacional de alunos egressos da escola de educação especial em sua inserção no ensino regular.

Inclusão; Educação Especial; 

Ensino Regular; Deficiência 

Intelectual.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ANDREA DE ASSIS 

MOREIRA

Inclusão responsável: a 

importância da 

flexibilização curricular 

para a inclusão dos 

estudantes com 

deficiência intelectual

Este trabalho apresenta algumas considerações relevantes a respeito da flexibilização curricular e o

papel do docente no processo de ensino e aprendizagem, com base nos fundamentos filosóficos,

teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva inclusiva. A motivação para o estudo foi a

observação do cotidiano de estudantes deficientes intelectuais do Colégio Estadual Barão do Rio Branco,

Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, localizado no Município de Assaí (PR). Nesse contexto

se detectou a necessidade de uma adaptação curricular que respeite a diversidade e o ritmo de

aprendizagem de cada estudante, a fim de garantir o direito à integração e inclusão dos discentes com

essa necessidade especial. O objetivo geral do projeto é propor a discussão sobre estratégias eficientes

para o acesso ao currículo, sem recortes ou empobrecimento, enfatizando a importância da

democratização do conhecimento, além de despertar o olhar crítico do professor para modificar suas

estratégias e metodologias de ensino. Nessa direção, a metodologia utilizada consiste no levantamento

de referenciais teóricos acerca da flexibilização do currículo e de pesquisa-ação para detectar o conceito

que professores possuem acerca da adaptação curricular, identificando, por meio de instrumentos

qualitativos de pesquisa, a prática social, cultural e de significação que norteia o trabalho pedagógico na

escola, em relação aos alunos com necessidades especiais. Prevê-se, quanto à prática, a produção de

uma Unidade Didática tematizando a flexibilização curricular, com a realização de adaptações para uma

experiência de implementação na escola, rumo ao ideal da educação de qualidade para todos.

Inclusão; Educação Especial; 

Flexibilização curricular

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

BERNADETE 

MENDONCA DOS 

SANTOS

ADAPTAÇÕES 

CURRICULARES NO 

PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO DE 

ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL

Este projeto propõe como temática de estudo as adaptações curriculares para o trabalho com

deficientes intelectuais. Sua necessidade foi desencadeada a partir da constatação experiencial do

pesquisador de que muitos alunos especiais não conseguem se alfabetizar ao final de seu processo de

escolarização. Adota como método a realização de uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação.

Propõe como problema de investigação as seguintes questões: É possível, por meio de um trabalho

pedagógico com a alfabetização, promover encaminhamentos metodológicos para que os alunos

especiais efetivem suas aprendizagens? As adaptações curriculares propostas pelos professores que

atuam com deficientes intelectuais tem conseguido assegurar a alfabetização dos alunos? Para

responder a estas questões, elenca como objetivo geral: a) Investigar as adaptações curriculares

utilizadas pelos professores no decorrer da alfabetização de alunos com deficiência intelectual. E como

objetivos específicos, propor uma intervenção de estudo junto aos professores para: a) avaliar a

proposta de adaptação curricular para alfabetização de alunos com deficiência intelectual nas Diretrizes

Curriculares; b) verificar a utilização das adaptações curriculares no processo de alfabetização dos alunos

com deficiência intelectual; c) indicar algumas adaptações curriculares que possam contribuir com a

alfabetização. d) analisar o impacto deste movimento de intervenção nos sentidos atribuídos pelo

professor em relação à sua prática de alfabetização com os deficientes intelectuais. Acredita que o

estudo desta temática poderá contribuir com a qualidade da alfabetização de alunos deficientes

intelectuais, bem como com o trabalho dos professores que atuam com a Educação Especial no Estado

do Paraná.

Alfabetização; Adaptações 

Curriculares; Currículo; Inclusão.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

FERNANDA FERREIRA 

GASPAR

\"O movimento de 

mudança de sentido 

pessoal a partir da 

organização do ensino no 

processo de inclusão\".

Este projeto visa realizar uma intervenção pedagógica junto aos alunos da Sala de Recursos

Multifunciomal Tipo I. Opta por realizar uma intervenção fundamentada na teoria Histórico-Cultural,

principalmente na Teoria da Atividade de Leontiev e sobre a organização do ensino. Apresenta como

problema de pesquisa: em que medida a organização da atividade como processo de mediação e

intervenção pedagógica poderá promover uma mudança de sentido pessoal nos alunos inclusos,

atendidos pela Sala de Recursos Multifuncional Tipo I? Adota como método a realização de uma

pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação. Apresenta como objetivo geral: a) aprofundar os estudos

sobre a Teoria da Organização do Ensino, no intuito de que ações coletivas de trabalho, possam inserir

alunos inclusos em um movimento de mudança de sentido pessoal em relação à convivência social com

os demais alunos. E como objetivos específicos: a) Realizar intervenção pedagógica diferenciada,

fundamentada nos estudos advindos da Teoria da Organização do Ensino e Teoria da Atividade,

considerando a realidade dos alunos inclusos, propiciando condições para o seu desenvolvimento

cognitivo. b) Organizar atividades de ensino, tendo em vista uma mudança de sentido pessoal dos alunos

inclusos em relação à convivência social da sala de aula comum. c) Formular ações coletivas de trabalho,

considerando conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais, como uma possibilidade de

intervenção. Acredita que mediações e intervenções pedagógicas conscientes e intencionais, podem ser

uma possibilidade de ressignificação de práticas pedagógicas e que a organização da atividade de ensino

é um caminho que poderá contribuir com as ações de atendimento educacional especializado.

Inclusão; Sala de Recursos; 

Teoria da Organização do Ensino; 

Teoria da Atividade; 

Atendimento Educacional 

Especializado.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

IDEVA LUCHINI 

MARTINS

Educação de Jovens e 

Adultos: aprimoramento 

de habilidades manuais 

de alunos com deficiência 

intelectual.

Este projeto é destinado à Educação Especial – EJA e tem por objetivo o aprofundamento do estudo

sobre as habilidades manuais dos alunos com deficiência intelectual e o desenvolvimento dessas

habilidades. Espera-se que esses alunos consigam, com o aprimoramento de tais habilidades, produzir

artigos, objetos e produtos artesanais que, de alguma forma, os tornem conscientes da capacidade que

possuem e que por meio da sistematização do conhecimento, possam explorar tal aprendizagem no

âmbito profissional. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica com levantamento de referenciais

teóricos acerca da deficiência intelectual e habilidades manuais . A realização deste projeto será

realizado com os alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA e Ensino Fundamental, Programa

Educacional – Educação Profissional na Formação Inicial, na Escola São Francisco de Assis – Educação

Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial na cidade de Uraí/PR.

Deficiência intelectual; 

Habilidades manuais; Trabalhos 

Artesanais; Educação de Jovens e 

Adultos.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL ROSELI TERABE

A Produção Artística 

Visual do Deficiente 

Intelectual nas Aulas de 

Arte

Este trabalho apresenta algumas considerações relevantes a respeito do deficiente intelectual e o papel

da Arte na construção do conhecimento. O problema de pesquisa partiu da observação do cotidiano dos

alunos deficientes intelectuais da Escola São Francisco de Assis – Educação Infantil e Ensino

Fundamental na Modalidade de Educação Especial, localizada no Município de Uraí (PR), em que se

observou que além da deficiência intelectual, os alunos apresentavam ora ausência de iniciativa, ora

desmotivação para um processo de criação em artes visuais. O objetivo geral do projeto visa investigar a

importância da relação da Arte enquanto produção e imagem na construção do conhecimento de alunos

deficientes intelectuais, passando pelas relações sociais e estimulando a produção artística visual. Como

ponto estruturador do Projeto de Intervenção Pedagógica, a metodologia utilizada consiste no

levantamento de referenciais teóricos acerca da deficiência intelectual, da linguagem visual e da imagem

na Arte, que podem contribuir no processo ensino e aprendizagem do indivíduo que participa de

propostas voltadas à produção artística visual. Com estas ações pretende-se demonstrar as

possibilidades de superação do deficiente intelectual por meio da expressão na linguagem visual, com

possibilidade de criação de vínculo no decorrer da intervenção, ampliação do relacionamento social e

progresso significativo em relação ao conhecimento construído, bem como auxiliar os professores a

desempenharem seu papel de mediador da aprendizagem nesta área de conhecimento.

Educação Especial; Deficiência 

Intelectual;Linguagem 

Visual;Arte.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL ANDREITH FINATO

A IDENTIFICAÇÃO DE 

ALUNOS COM ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOT

AÇÃO PELO PROFESSOR 

DO ENSINO REGULAR E 

AS HABILIDADES 

MATEMÁTICAS

As discussões nos estabelecimentos de ensino mostram preocupações e questionamentos quanto aos

alunos desmotivados, apáticos, dentre outros fatores delicados. Por esses fatores negativos considero

muito importante a significância para a sociedade em atender preventivamente aos alunos com Altas

Habilidades/Superdotação, pois a tardia identificação e atendimento a estes jovens podem gerar

inúmeras consequências e danos a eles próprios, a seus familiares e a sociedade. Neste trabalho será

feita a proposta de identificação destes alunos e de suas habilidades matemáticas por meio de avaliação

pedagógica proposta .

altas habilidades/superdotação, 

identificação, atendimento, 

processo ensino aprendizagem, 

matemática.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

EREDI MIRTA KRUGER 

ALBUQUERQUE

O OLHAR DO EDUCADOR 

PARA ALUNOS COM 

RISCO NO 

DESENVOLVIMENTO 

PSÍQUICO.

Pretende-se com esse projeto preparar os professores para identificar os alunos que demonstram

indicadores de risco no desenvolvimento psíquico, e assim, contribuir para a promoção da saúde mental

que é vital para qualquer sociedade. O reconhecimento das manifestações de condições que afetam o

comportamento, quando necessário, serão encaminhados a diferentes profissionais, pois quanto mais

cedo são reconhecidas as dificuldades, maiores serão as possibilidades de uma resposta favorável por

parte dos alunos, que poderão ter um maior aproveitamento escolar e desempenho social, bem como

benefícios emocionais e acadêmicos no exercício pleno da cidadania, se forem identificados

adequadamente e receberem atendimento ajustado às suas necessidades. Para tal, se faz necessário

preparar os professores para que tenham recursos para identificar mudanças no padrão

comportamental de seus alunos, indicativos de perturbação no seu desenvolvimento. Propor

possibilidades de atuação da instituição escolar, em direção à educação e à prevenção em saúde mental,

e ao identificar os conjuntos de sintomas mais comuns, desenvolver estratégias que a escola pode

desenvolver nas questões das relações com os pares, melhorar as experiências escolares vivenciadas por

tais alunos, através das orientações adequadas às suas necessidades.

Saúde Mental; Educação 

Especial; Avaliação

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

KATIA BELASQUE 

BAUCH

Professores de Salas 

Multifuncionais e 

Professores de Salas 

Regulares: parceria 

possível ou mais um 

sonho educacional?

O projeto proposto destina-se a trabalhar de forma integrada com professores de Salas de Recursos

Multifuncionais tipo I, professores de Salas Regulares do Ensino Fundamental fase II e Equipe Pedagógica

do Colégio Estadual Professor Brasílio Vicente de Castro. A Instituição de Ensino, ao qual o presente

projeto destina-se, promove há tempos, debates e reflexões sobre a Inclusão Educacional de forma

coletiva e contextualizada. Compreende que esse projeto vem colaborar e dar continuidade a estas

discussões, objetivando a eficiência nos atendimentos aos alunos com necessidades educacionais

especiais.

Parceria;ensino-

aprendizagem;necessidades 

educacionais especiais

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

LILIAN DAISY WEBER 

CROCETTI

Formação do professor 

para o trabalho com 

comunicação alternativa 

ampliada (CAA) com 

alunos com deficiência 

intelectual na educação 

infantil.

As crianças da Educação Infantil da Escola Nilza Tartuce, em sua maioria, apresentam dificuldades

fonoarticulatórias o que compromete sua forma de expressão e comunicação. Portanto, pretende-se

com este Projeto trabalhar com os professores formas alternativas de comunicação com uso de

pranchas comunicacionais para o uso com os alunos com deficiência intelectual na educação infantil, a

fim de que tenham a possibilidade de fazer-se entender e seja potencializado seu desenvolvimento em

geral.

Formação do professor; 

comunicação alternativa; 

deficiência intelectual e 

educação infantil.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL MARLI DA SILVA ROZA

Identificando Talentos e 

desenvolvendo 

potencialidades.

O trabalho pedagógico na Educação Especial reflete uma ação conjunta entre diferentes segmentos,

instigando uma mudança na esfera pedagógica, social, física (ambiente) e psicológica. E essas podendo

contribuir com a inserção de diferentes indivíduos que passam pelo processo avaliativo, e evidenciam

indicadores de um trabalho pedagógico especifico a necessidade educativa relacionada. Com base nas

vivencias educativas, constata-se que nem sempre as práticas metodológicas adotadas, atingem todos

os estudantes, sendo que cada um, é um potencial a ser trabalhado, podendo apresentar uma

determinada necessidade. Os recursos adotados devem ter como parâmetro os indicadores das

diferentes especificidades, partindo desse principio. Deve-se organizar juntamente com os professores

(pedagogos e professor especializado), material apropriado e que esses, venham suprir tal demanda,

motivando todos, a pesquisa, apreendendo conceitos fundamentais ao processo de forma segura e com

significativos. Nesse sentido compreende que o ato aprender, implica uma ação construtiva,

estimulando o aprendiz ao exercício da atividade, para que este perceba na prática executando a tarefa

e assim aprendendo a aprender e desenvolvendo a capacidade criadora. . O objetivo da educação,

prioritariamente deverá envolver as diferentes especificidades, não atendo para as limitações ou

funcionalidade do individuo em processo de aprendizagem, mas mediar atividades que favoreça a

qualificação do (os) mesmos para inserção social de forma segura e produtiva.

Detectar; avaliar; 

desenvolvimento; 

potencialidades.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

WLADIA FELIX ESPIRITO 

SANTO

A relação do alfabeto 

manualde libras com a 

escrita da língua 

portuguesa peloaluno 

surdo

O alfabeto manual utilizado pela comunidade surda ou não é a primeira referencia para a aprendizagem

da Libras, com isso o projeto irá apresentar a importância do alfabeto manual para a leitura e escrita do

português pelo surdo.

alfabeto; manual; libras; 

escrita;português

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

KALI SILENE FALCAO DE 

LARA

A utilização de 

Tecnologias de 

Comunicação e 

Informação para 

aperfeiçoamento de 

práticas pedagógicas 

voltadas ao processo de 

Inclusão Educacional

A escola ao abrir-se ao processo de inclusão digital por meio de programas e projetos tanto de âmbito

estadual como federal, trouxe certa insegurança aos profissionais da educação, que diante dessa nova

realidade sentem-se despreparados no manuseio de mídias tecnológicas, principalmente recursos

disponíveis pela internet, que se utilizados de forma adequada podem ajudar na assimilação de

conceitos importantes para a prática pedagógica, principalmente na intervenção com alunos com

necessidades educacionais especiais. Assim, o presente trabalho objetivou capacitar professores das

Salas de Recursos Multifuncionais e professores do ensino comum, através da inclusão digital com o uso

das TICs.

Tecnologias; Inclusão; 

Ciberespaço



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL ALICE SCHMITZ

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

NA ÁREA DA SURDEZ 

PARA PROFESSORES DA 

REDE ESTADUAL D 

ENSINO

A educação vem sofrendo transformações buscando e fomentando práticas inclusivas respeitando a

diversidade nas escolas desde a educação infantil até o ensino superior. As ações propostas para o

cotidiano almeja garantir o acesso ao conhecimento historicamente produzido, potencializando as

habilidades de todos os alunos inclusos. Sendo assim, o presente projeto de intervenção pedagógica tem

como objetivo de realizar curso de formação permanente na área da surdez para professores da rede de

ensino, através de oficina que proporcionará aos professores da rede regular, subsídios referentes a

Educação Especial, Educação Inclusiva e aspectos teóricos e práticos na área da surdez. A oficina será

ofertada aos professores que atuam no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos de

Francisco Beltrão – CEEBJA, para professores da Rede Estadual de Ensino, no primeiro semestre de 2015,

na semana pedagógica. Será trabalhado 40 horas por meio de oficinas que abordarão a história da

educação dos surdos e o vocabulário básico de LIBRAS. Durante a implementação do projeto, os

professores terão a oportunidade de analisar e compreender, através de textos, vídeos e atividades

práticas os conceitos que envolvem a Educação Especial na área da surdez – LIBRAS. Inclusão; Libras; Surdos.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL ANDREIA REGINA BET

A REORGANIZAÇÃO DO 

ESPAÇO DA SALA DE 

RECURSOS: UMA 

EXPERIÊNCIA CONCRETA

No decorrer da vida educacional os alunos com deficiência intelectual encontram dificuldades na

apropriação dos conteúdos, por ser usado métodos convencionais, os quais dificultam o seu

aprendizado, sendo assim o presente projeto tem como objetivo o de desenvolver e aplicar, com os

alunos da sala de recursos multifuncional tipo I, de maneira lúdica, estratégias e conceitos básicos que

venham a facilitar o processo ensino/aprendizagem. Espera-se com esse trabalho, criar um ambiente

diferenciado, onde o aluno ao chegar encontre uma temática próxima ao seu cotidiano social, oposto

àquela sala de aula formal que sempre frequentou, bem como o de desenvolver e aplicar, de maneira

lúdica, estratégias e conceitos básicos que venham a facilitar o processo ensino/aprendizagem. Através

do trabalho espera-se sensibilizar os educadores através do trabalho desenvolvido com os alunos da sala

de recursos, a importância da prática docente do uso de materiais e metodologias diversas na

aprendizagem dos educandos, da utilização da sala temática, com a implementação do mercado, na

construção do saber.

Lúdico; Material concreto; Sala 

temática.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ELZA ANTUNES DE 

LIMA

Jogos Cooperativos: 

Caminhos na construção 

de uma prática inclusiva

No atual contexto social, no que se refere a convivência entre as pessoas, percebe-se grande incidência

de individualismo e competitividade. Evidenciando-se nas constantes situações de concorrência e

disputas presentes na cotidianidade, onde o \"outro\" representa um oponente, um adversário a ser

vencido. Estas circunstâncias, também são visualizadas no contexto escolar, e representam um grande

desafio para os professores, pois dificultam ação pedagógica no sentido de mediar as interações

saudáveis entre os alunos. Em virtude dessa situação, a presente pesquisa tem por objetivo, analisar a

contribuição dos jogos cooperativos no ambiente escolar, como um recurso pedagógico que auxilie no

aprimoramento das relações interpessoais, uma vez que esta forma de jogar, não promove a competição

e sim a cooperação, remete a condutas de confiança, solidariedade e aceitação entre os participantes.

Para o alcance dos objetivos da pesquisa serão desenvolvidas atividades cooperativas (jogos,

brincadeiras, gincanas, análise de textos e filmes), onde os alunos possam, através da vivência,

compreender o sentido e as possibilidades da cooperação. A expectativa é que adotem atitudes

cooperativas no âmbito escolar e ampliem para o seu cotidiano. Aspectos estes considerados relevantes

no processo de inclusão e socialização entre as diferenças. Essas atividades serão realizadas durante as

aulas de Educação Física e Língua Portuguesa, com os alunos do 6º ano matutino do Colégio Estadual

presidente Vargas em Pinhal de São Bento – PR. Espera-se ao final promover uma sensibilização entre os

alunos sobre a importância da valorização de todos os colegas, independente de suas diferenças e

diversidades.

Jogos cooperativos; Inclusão; 

Relacionamento interpessoal.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL GENI CHAVES DA SILVA

EM/CANTOS ESPECIAIS: 

AMBIENTES LÚDICOS 

PARA DIVERSAS 

APRENDIZAGENS

O projeto Em/Cantos Especiais: Ambientes Lúdicos para Diversas Aprendizagens, surgiu do

reconhecimento da importância de entender/atender a interesses e necessidades individuais e sociais

dos alunos de seis a doze anos, que frequentam o Ensino Fundamental Integral na Escola de Educação

Básica na Modalidade de Educação Especial Aline Mendes dos Santos – Pinhal de São Bento – PR. O

estudo é de cunho qualitativo e apoia-se nas ideias de Piaget e seus seguidores. A metodologia utilizada

baseia-se no jogar livre, mediado e dirigido e será desenvolvida em vários momentos, quais sejam:

apresentação do projeto a todos os professores da escola; pesquisa, aquisição e catalogação dos jogos a

partir do Sistema ESAR, (Exercício, Simbólico, Acoplagem, Regras); participação dos alunos – (re)

organização dos cantos temáticos; (re) apresentação e utilização do ambiente lúdico interno/externo da

instituição. Por meio deste projeto, espera-se melhorar a educação dos alunos com necessidades

educacionais especiais e contribuir para a revisão da práxis ludo pedagógica de professores.

Necessidades Especiais; Lúdico; 

Desenvolvimento; (Re) 

Aprendizagem.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARCIA REGINA 

VOLTOLINI

ESTRATÉGIAS DE 

APLICAÇÃO DA 

AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA

Pretende-se com o presente projeto constatar se os alunos apresentam ou não domínio dos pré-

requisitos necessários (conhecimentos e habilidades) para novas aprendizagens, caracterização de

eventuais problemas de aprendizagem e suas possíveis causas (cognitivo) em relação ao conhecimento

dos indicativos e conceitos das dificuldades intelectuais, analisando os processos de diagnóstico,

avaliação e encaminhamento de crianças do ensino regular para o atendimento especializado, através

dos procedimentos utilizados pela SEED (Secretaria de Estado da Educação).

Avaliação;Diagnósticos;Encaminh

amento

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

VERA BEATRIS 

FERNANDES

AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA DE 

EDUCANDOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II E 

ENCAMINHAMENTOS 

EDUCACIONAIS 

ESPECIALIZADOS

A maioria dos alunos da rede regular de ensino, são encaminhados para avaliação diagnóstica para

identificação das necessidades educacionais especiais, para o atendimento educacional especializado, de

forma geral, são encaminhados alunos, que nem sempre apresentam indicativos de deficiência

intelectual, as vezes apresentam defasagem de conteúdos, indisciplina, questões linguísticas e culturais.

Sendo assim, pretende-se através desse projeto, sensibilizar os educadores por meio de informações

sobre a deficiência intelectual e seus indicativos, da importância da contribuição para um diagnóstico

precoce e um ganho de aprendizagem do aluno que apresenta esse tipo de limitação. Possibilitando aos

educadores, informações sobre a deficiência intelectual e seus indicativos, conceituando deficiência

intelectual. Argumentando a importância da avaliação diagnóstica e seus devidos encaminhamentos do

atendimento educacional especializado e sua real contribuição no desenvolvimento educacional do

educando com deficiência intelectual. É uma pesquisa qualitativa de cunho exploratória, o qual

fundamenta-se na pesquisa bibliográfica e entrevista com educadores, com o objetivo de possibilitar o

conhecimento aos educadores do Ensino Fundamenta II, referente aos indicativos e conceito da

deficiência intelectual, para os encaminhamentos educacionais especializados dos alunos da rede

regular de ensino. Contribuindo com os educadores dentro de uma política de educação permanente na

escola.

Avaliação Diagnóstica; 

Deficiência Intelectual; 

Atedimento Educacional 

Especializado.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

FRANCISCO EVANDO 

COSTA FREITAS

CURRÍCULO E ESCOLA 

ESPECIAL: UMA 

PROPOSTA PARA OS 

ANOS INICIAIS

O presente tema em questão apresenta-seno sentido de garantir um estudo de currículo, voltado às

questões de higiene corporal. Partindo deste princípio, desenvolveremos o projeto na Educação Especial

uma realidade da Escola de Educação Básica Jesus Menino com o objetivo de proporcionar aos alunos

ferramentas de apoio, fazendo com que o currículo torne-se um caminho a ser seguido mesmo com as

dificuldades existentes no interior da escola. Neste aspecto, estaremos tentando delinear uma proposta

curricular para os anos iniciais das escolas apaeanas, como possibilidade de trabalhar Ciências,

enfrentando os desafios existentes no ambiente escolar. Sendo assim, orientaremos os educandos

quanto às necessidades de adquirirem bons hábitos de higiene e buscaremos propiciar a eles condições

de se apropriarem de conceitos abstratos e explica-los na prática do dia a dia escolar. Almeja-se também

a conscientização dos demais professores para a disseminação deste projeto, uma vez que a falta de

higiene está cada vez mais presente na escola, trazendo consequências desagradáveis no processo de

ensino aprendizagem dos alunados.

Educação especial; currículo; 

anos iniciais; higiene corporal



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARCIA SALLES 

FAVARO

Psicomotricidade como 

um auxilio no processo de 

ensino e aprendizagem

A psicomotricidade tem um papel importantíssimo no contexto educativo, pois ela tem influência no

sujeito desde a infância até a vida adulta. Tudo que pretendemos realizar na vida necessitamos do nosso

corpo em movimento. Pode-se entender que a psicomotricidade está intimamente relacionado ao

processo de maturação do indivíduo. A psicomotricidade está associada ao processo de evolução do

corpo. O corpo é a origem não somente das aquisições cognitivas e orgânicas, como também sustentam

a tríade básica dos conhecimentos: o movimento, o intelecto e o afeto. O objetivo desse projeto de

intervenção será ampliar a visão e o conceito da psicomotricidade tornando-se como um auxilio na

prática pedagógica, que poderá contribuir de forma satisfatória na aprendizagem dos alunos da turma

de EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Educação Especial. Inicialmente, serão elaboradas atividades

envolvendo o corpo a serem desenvolvidas com os alunos no primeiro semestre de 2015. Espera-se que

o projeto revele a psicomotricidade como um instrumento de oferecer novos conhecimentos, com

estímulos e atividades diversificadas, podendo contribuir de maneira expressiva para formação e

estruturação do esquema corporal dos alunos envolvidos, almeja-se também perceber a

psicomotricidade como uma ferramenta para prevenir / amenizar os problemas de aprendizagem,

visando melhorar a qualidade de ensino e o desenvolvimento intelectual e social dos alunos com alguma

deficiência.

psicomotricidade;Educação de 

Jovens e Adultos; educação 

especial

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARTA BRITO DA 

SILVA

Sexualidade e 

Inclusão:Discussões 

Pedagógicas

Refletir sobre a sexualidade na escola e principalmente, a sexualidade de alunos/as inclusos/as se

mostra um tema importante na atualidade. Uma compreensão adequada sobre o que é a sexualidade e

como esta deve ser abordada e tratada na escola é essencial para o abandono de velhas concepções e

de muitos mitos criados a este respeito. Assim, diante da necessidade da demanda social existente e a

busca pela formação de um ser autônomo, participativo e conhecedor de sim a escola e os/as

educadores/as devem se preocupar com a sexualidade humana e ainda com o esclarecimento de muitas

dúvidas que envolvem este assunto no ambiente educacional. Busca-se então, refletir sobre como a

sexualidade do/a aluno/a incluso/a tem sido tratada no ambiente escolar, seja por professores/as,

familiares e pelos/as próprios/as alunos/as. A metodologia a ser desenvolvida conta com uma pesquisa

qualitativa, com aplicação de um Curso de Extensão, viabilizado pela Universidade Estadual de Maringá,

tendo total 40 h/a, a partir de vídeos, palestras, dinâmicas de grupo etc., na busca de discussões e

discernimentos sobre a postura profissional sobre a temática da sexualidade para as pessoas com

deficiência. Sexualidade;Inclusão;Escola



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

SILVIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA CASTILHO

Os Gêneros Discursivos 

como Recurso 

Metodológico no trabalho 

com alunos da Educação 

Especial

O presente trabalho objetiva repensar as práticas educativas utilizando-se dos gêneros do discurso como

recurso metodológico no trabalho com alunos da educação especial. Compreendemos tal finalidade

pertinente visto que o ingresso de alunos com necessidades educativas especiais (alunos inclusos) é cada

vez mais significativa e que muitos desafios estão postos. Cabe-nos ainda uma reflexão mais consciente

do papel do professor nesse processo de inclusão, colocando em evidência a importância da mediação

do mesmo nas práticas educativas. Dessa forma, os gêneros discursivos em toda sua variedade

contribuem para inserção do educando no mundo letrado, fazendo com que o mesmo compreenda com

maior clareza os mecanismos da linguagem bem como interagir em grupos sociais por meio do processo

de leitura, escrita e interpretação. A perspectiva teórica, trata das contribuições da Psicologia Histórico-

Cultural refletindo a respeito da importância da mediação para a aprendizagem e desenvolvimento de

alunos com necessidades educacionais especiais .

Educação Especial; Gêneros do 

Discurso; Psicologia Histórico-

Cultural; Encaminhamentos 

Metodológicos.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

SUELI TEREZINHA 

FILIPAKI

SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAL – TIPO 

I: Construindo os 

caminhos para superar as 

dificuldades

Podemos verificar que a inclusão escolar vem sendo intensamente discutida no cenário educacional. E,

considerando que o Estado do Paraná, por meio de suas políticas públicas ampliou o atendimento

educacional especializado nas escolas da rede pública, de forma a garantir que os alunos sejam

atendidos dentro das suas especificidades, urge a necessidade de se abordar o tema relativo à Sala de

Recursos Multifuncional do Tipo I, pois na prática, percebe-se que o(s) professor (es) da sala do ensino

comum e também a família apresentam algumas dificuldades e incertezas no que diz respeito ao

entendimento sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido nas Salas de Recursos Multifuncional do

Tipo I, para os alunos com necessidades educacionais especiais. Por desconhecer este trabalho, o

professor confunde e, muitas vezes, entende-o como reforço escolar, solicitando ao professor da Sala de

Recursos que termine atividades e/ou realize avaliações daquele aluno, que por algum motivo não

terminou em tempo hábil, durante as aulas no ensino comum. E os Pais/Responsáveis das crianças que

precisam ser atendidas na Sala de Recursos também não têm claro como se dá o processo para o

atendimento deste aluno. Muitos reclamam que a professora “só brinca com a criança” no dia que ela

vai à escola, em contraturno. “É uma perda de tempo...” Diante da relevância das atividades

desenvolvidas na Sala de Recursos, faz-se necessário realizar um trabalho junto à comunidade escolar,

com o intuito de esclarecer os pontos que geram esta insegurança, adotando ações e construindo os

caminhos para superar as dificuldades.

inclusão; sala de recursos; 

atendimento especializado.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

DANIELA SIMOES DE 

OLIVEIRA

A IMPORTÂNCIA DOS 

JOGOS E BRINCADEIRAS 

EDUCATIVAS DIGITAIS 

PARA O 

DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS DA SALA DE 

RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS.

Este estudo tem como objetivo analisar como jogos e brincadeiras virtuais podem contribuir na

promoção da aprendizagem de alunos. Bem como, pesquisar jogos e brincadeiras que possam contribuir

com o desenvolvimento e aprendizagem da linguagem oral e escrita; intervir com jogos e brincadeiras

selecionados junto a uma turma de alunos que frequentam a Sala de Recursos Multifuncionais; avaliar as 

intervenções realizadas junto aos alunos por meio de atividades e jogos computacionais e, ainda,

contribuir para que haja maior entendimento e melhoria do conteúdo a ser aprendido pelo educando

conforme estabelecido em planejamento de acordo com suas dificuldades de aprendizagem. Partindo da

premissa de que o desejo é essencial para que haja aprendizado, como jogos e brincadeiras virtuais

podem contribuir na promoção da aprendizagem de alunos que frequentam a Sala de Recursos

Multifuncionais? Assim, tal proposta justifica-se pelo fato das tecnologias estarem assumindo um papel

significativo no ambiente educacional auxiliando os alunos a uma melhor assimilação e socialização de

conteúdos, pois estas quando bem utilizadas provocam alterações dos comportamentos de professores

e alunos levando assim ao êxito da prática pedagógica. Ou seja, as TICs empregadas com um bom

direcionamento possibilita aos alunos um maior domínio e interesse as aulas. A implementação deste

plano de trabalho dar-se-á no Colégio Estadual Arthur de Azevedo – Ensino Fundamental, Médio,

Profissionalizante e Normal na cidade de São João do Ivaí, e será voltado aos alunos que frequentam,

por variados motivos, a Sala de Recursos Multifuncionais.

TICs; Desenvolvimento; 

Aprendizagem; Alunos; Salas de 

Recursos Multifuncionais

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

DIOMARA NACK 

BARIVIERA

O Currículo Funcional 

Natural, para o 

desenvolvimento 

cognitivo de alunos com 

deficiência intelecutal do 

Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais

A implementação deste projeto deve oportunizar aos professores a ampliação do conhecimento diverso,

contribuindo para a formação humana dos alunos, dando a eles mais autonomia. A escolha da pesquisa

sobre Currículo Funcional Natural se deu pela necessidade de diferenciar a metodologia dos educadores,

adequando seu Plano de Prabalho Docente em função do Curriculo Funcional Natural, pois acredita que

o aluno com necessidades especiais requer estímulos socializadores diferenciados que irão auxiliá-la no

processo de desenvolvimento cognitivo. O projeto tem como intuito analisar se os Planos de Trabalho

Docente, contemplam o Currículo Funcional Natural propor então atividades educacionais, indicando

possíveis estratégias aos educadores para o desenvolvimento de habilidades funcionais, especificamente

da Escola de Educação Básica Rotariana Manoel Ribas, Modalidade de Educação Especial, do município

de Manoel Ribas, PR. Desta maneira, desempenhamos uma investigação através de revisão bibliográfica,

com encontros aos quais serão divididos em cinco etapas, para evidenciarmos algumas recomendações

de trabalho, aos quais serão aplicados na prática de sala de aula. O currículo é a peça central da

atividade educacional. Inclui o conhecimento formal, bem como as mensagens implícitas e exaltadas que

encorajam valores, atitudes e disposições particulares. O currículo representa a essência que serve a

educação. Espera-se que após a aplicação do projeto os Planos de Trabalho Docente, contemple o

Currículo Funcional Natural.

Currículo Funcional Natural; 

Plano de Trabalho Docente; 

autonomia dos alunos com 

Deficiência Intelectual.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ELIZABETE EJIMA DE 

BRITO

O papel da comunidade 

escolar frente aos sujeitos 

em situação de inclusão: 

possibilidades de 

transformação.

Para compreendermos o conceito de inclusão, necessário se faz o reconhecimento do outro como ser

único e incomparável, pois cada sujeito traz particularidades que não devem ser entendidas como

deficientes e sim como diferentes; não como exceção, mas estas como algo próprio do humano.

Partindo dessa assertiva, o projeto em tela visa proporcionar à comunidade escolar, momentos de

reflexão, análises coletivas e estudos sobre o processo da inclusão escolar, na tentativa de estabelecer

junto a esta atitudes favoráveis ao processo de inclusão, rompendo com as barreiras atitudinais e mitos

que afloram em relação aos sujeitos em situação de inclusão. Para tanto, serão propiciados espaços de

conscientização junto aos professores e demais membros da comunidade escolar para receber e manter

os alunos em situação de inclusão no ensino regular.

Inclusão; Sujeitos em situação de 

inclusão; Comunidade escolar.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

SILVANA BATISTA DE 

NOVAIS AYME

ESCOLA ESPECIAL: 

HISTÓRICO E 

PERSPECTIVAS EM 

TEMPOS DE INCLUSÃO.

A pesquisa tem por objetivo compreender o papel da Escola Especial no contexto da Inclusão no Brasil e

em especial no Estado do Paraná na atualidade, investigando sua origem, finalidade, aspectos legais que

a amparam, seu papel nos dias atuais diante do contexto da Educação Inclusiva. No Cotidiano escolar o

professor não consegue perceber-se como agente do processo histórico ao qual está inserido pois os

problemas do dia a dia, priva-nos da capacidade de refletir criticamente sobre as propostas de Educação

Inclusiva do MEC e também sobre as mudanças que as Escolas Especiais do Estado do Paraná sofreram

ao serem transformadas em Escolas de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial. Desta

forma é importante fazer o resgate do histórico da Educação Especial no Brasil, buscando informações

do passado para compreender o presente, e assim tentar vislumbrar novas possibilidades para o

atendimento às pessoas com deficiências, em especial às pessoas com deficiência intelectual

participando de forma consciente na construção de um sistema educacional inclusivo. Será

implementada na forma de grupo de estudos com os professores e funcionários da Escola São João do

Ivaí – Modalidade de Educação Especial, tendo por base a pesquisa bibliográfica e documental.

Realizaremos seis encontros com a duração de quatro horas cada no período noturno, além da aplicação

de questionários aos professores e pais.

Educação Especial; Escola 

Especial; Políticas Públicas em 

Educação Especial; APAEs no 

Paraná

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL SILVIA LETICIA NUNES

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA A 

INCLUSÃO DE ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL EM UMA 

ESCOLA

Este projeto, com base nos princípios inclusivos, pretende abrir discussão e reflexão com os profissionais

da área da educação sobre os saberes necessários ao professor para atuar com o aluno que apresenta

deficiência intelectual (DI) no sistema regular de ensino. A partir dessa ideia busca-se um novo olhar

sobre as práticas educativas, compartilhando experiências e valores para contribuir e melhorar a

qualidade da aprendizagem dos referidos alunos. A implementação pedagógica do presente projeto

acontecerá no primeiro semestre de 2015, e será realizada no Colégio Estadual Antônio Diniz Pereira–

Ensino Fundamental e Médio, no Município de Ivaiporã, com os profissionais da área da educação que

se disponibilizarem a participar. Dar-se-á na forma de grupo de estudo, objetivando uma formação em

serviço aos profissionais da educação, entre eles, professores do ensino regular, equipe pedagógica e

outros, sobre a Inclusão de alunos com Deficiência Intelectual (DI), com uma carga horária de 32 horas,

distribuídos em 8 encontros presenciais de 4 horas. Desta forma, este projeto pretende contribuir para a

formação dos professores no que se refere aos conhecimentos teóricos, metodológicos e políticos sobre

o processo de inclusão do deficiente intelectual.

Inclusão; formação de 

professores; deficiência 

intelectual.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

SOLANGE MARIA 

PONVEQUI DE 

OLIVEIRA

Contribuições para 

formação de estudantes 

do curso de formação de 

docentes em nível médio 

em relação à inclusão de 

alunos com necessidades 

educacionais especiais

Considerando as preocupações apresentadas pelos professores do ensino regular em relação ao

processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) em suas salas de aula e

a necessidade de formação para esse atendimento o presente projeto tem como objetivo: desenvolver

uma formação complementar, por meio de um curso, sobre o processo de inclusão de alunos com NEE

junto a estudantes do Curso de Formação de Docentes para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino

Fundamental, em nível médio. O Curso terá duração de 32 horas, dividido em 8 encontros de 4 horas, e

será realizado no Colégio Estadual Geremia Lunardelli – EFMN, a partir dos temas de interesses dos

estudantes do 3ª e 4ª séries do referido curso, bem como complementar os conteúdos dispostos em sua

grade curricular e auxiliar na prevenção de possíveis dificuldades que os estudantes (futuros

professores) possam enfrentar após formados em relação ao processo de inclusão dos alunos com NEE.

Dessa forma esperamos que esta proposta possa contribuir de maneira significativa no processo de

formação dos futuros professores no que se refere ao seu preparo para atuar junto aos alunos com NEE.

formação de professores ; alunos 

com NEE; inclusão ; ensino médio

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ADRIANA APARECIDA 

LOPES DA SILVA

Educação inclusiva: Uma 

proposta de intervenção a 

partir da reflexão sobre as 

deficiências no âmbito 

escolar

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica é uma proposta de ensino que tem a finalidade de refletir

sobre as deficiências no âmbito escolar para promover a Educação Inclusiva junto aos professores. É

importante destacar que a educação inclusiva vai além do mero discurso da lei, não se inclui

educacionalmente determinados grupos a margem da sociedade, como os portadores de necessidades

especiais, se um contexto amplo de inclusão não se concretizar. Neste contexto, a metodologia da

pesquisa com abordagem bibliográfica contribuiu para fundamentar a busca por respostas da questão

norteadora da pesquisa: Quais as ações políticas para que a educação inclusiva para alunos com

necessidade especiais se concretize? Para responder a essa problematização delineamos como objetivo

geral deste trabalho, ascender às questões políticas que implicam no comprometimento da

concretização da inclusão escolar, mesmo depois de duas décadas de sua proposta inicial com a

promulgação da Declaração de Salamanca, expondo hipóteses de ações que podem contribuir para a sua

real efetivação, ressaltar a importância da capacitação do docente, destacar a necessidade de reflexão

por parte do docente em relação à sua prática pedagógica, discutir e debater com os docentes

possibilidades de transformação da realidade no atendimento aos alunos com necessidades

educacionais especiais e tratar dos aspectos políticos que implicam no comprometimento da viabilização

da proposta legal da inclusão escolar.

Educação Especial; Inclusão 

Escolar; Deficiências



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ANDREA FERNANDES 

BARROS

A importância de jogos e 

mídias tecnológicas na 

aprendizagem dos alunos 

com deficit intelectual na 

sala de recursos 

multifuncional tipo I.

O Projeto de Intervenção objetiva o trabalho com jogos e mídias tecnológicas para alunos do 6º ano que

tenham dificuldades de aprendizagem. O trabalho se desenvolverá na Escola Estadual Professora Hercília 

de Paula e Silva, com os alunos que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional Tipo I. Para tanto,

explicitou as formas como se pretende estimular o potencial dos alunos, com a utilização de jogos e

mídias tecnológicas que possam propiciar a concentração, memória, cálculo, raciocínio lógico e leitura.

Esse trabalho, deve também promover a interação social entre os alunos. Os conteúdos trabalhos com

os alunos na Sala de Recursos, são aqueles não retomados na sala comum, já que geralmente não se

leva em consideração as dificuldades que esses alunos apresentam de anos anteriores. A Sala de

Recursos, desta forma, serve justamente para apresentar atividades que objetivam internalizar

informações, com intuito de propiciar uma melhor assimilação. Os jogos e as mídias tecnológicas podem

ajudar os alunos com déficit intelectual a se apropriarem de conhecimentos tão essenciais para o

processo de ensino aprendizagem que ainda não foram adquiridos e favorecer o acesso ao currículo e

sua participação em todas as atividades da escola.

Jogos e mídias tecnológica; 

deficit intelectual;dificuldades; 

ensino aprendizagem

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ANGELA MARIA 

DEPIZZOLI PIVA

Adequação Curricular: 

estratégia de 

aprendizagem para 

alunos com deficiência 

intelectual

O presente trabalho tem por finalidade discutir de que forma a adequação curricular pode auxiliar a

prática pedagógica dos professores das várias disciplinas com alunos com deficiência intelectual

matriculados no Ensino Fundamental Séries Finais que recebem apoio especializado na Sala de Recursos

Multifuncional – Tipo I da Escola Estadual Professor Luiz Petrini, do município de Jundiaí do Sul- Paraná.

Este estudo irá apresentar um histórico da Educação Especial no Brasil e expor os pressupostos teóricos

na Educação Especial no Paraná, bem como refletir sobre a adaptação curricular e as necessidades dos

alunos com deficiência intelectual, além disso, oferecer subsídios aos docentes e equipe pedagógica

através de Grupo de Estudos sobre deficiência intelectual e orientar os professores na realização dessas

adaptações curriculares.

Adequação Curricular; 

dificuldades de aprendizagem; 

Sala de Recursos Multifuncional 

Tipo I; estratégia de 

aprendizagem; deficiência 

intelectual.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

DENISE LOPES DA 

SILVA

Práticas Pedagógicas na 

Escola Inclusiva: 

Adaptação Curricular

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica é uma proposta que visa promover junto aos professores,

reflexões sobre as adaptações curriculares como um dos recursos mais importantes no enfrentamento

das dificuldades de aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. A metodologia

da pesquisa com abordagem bibliográfica, auxiliou na busca por respostas das seguintes questões: De

que forma as adaptações curriculares minimizam as dificuldades de aprendizagem dos alunos com

necessidades educacionais especiais? Como contribuir para que o professor repense sua prática

pedagógica garantindo aos alunos, condições iguais de acesso ao currículo? Para responder a esses

questionamentos traçamos como objetivo geral a ideia de desmistificar os aspectos que proporcionam

dificuldades na realização das adaptações curriculares, bem como apontar possibilidades de práticas

pedagógicas que viabilizam o acesso ao currículo. Destacamos ainda, a importância da capacitação dos

professores para que ele possa rever sua prática pedagógica e refletir sobre o currículo e sua

aplicabilidade, bem como enfocar a importância das adaptações curriculares para a consolidação da

educação inclusiva.

Educação Especial; Currículo; 

Adaptação Curricular



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ERICA HOSOUME DA 

SILVA

Intervenção Pedagógica à 

Discentes com Deficiência 

Intelectual que 

apresentam Dificuldades 

de Leitura e Interpretação 

de Textos

O presente projeto de Intervenção Pedagógica é uma proposta de ensino voltada à leitura, como uma

forma prazerosa e uma fonte inesgotável de se conhecer o mundo por meio de livros, revistas, gibis,

enfim, todos os meios impressos e eletrônicos disponíveis e para isso, adotamos como gênero textual, a

história em quadrinhos. O desenvolvimento da presente pesquisa ocorrerá com três alunos deficientes

intelectuais, que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional - tipo I. Considerando o contexto acima

especificado, elegemos como perguntas norteadoras da pesquisa, as seguintes: de que forma a SRM -

tipo I pode auxiliar os alunos com deficiência intelectual no processo de leitura e interpretação de

textos? Quais recursos didáticos e pedagógicos podem e devem ser utilizados para a minimização destas

dificuldades? Para responder aos anseios e indagações elencadas, traçamos como objetivo geral para a

pesquisa, minimizar as dificuldades dos alunos com deficiência intelectual, no processo de leitura e

interpretação de textos, por meio do Letramento e de forma mais específica, despertar nos alunos com

deficiência intelectual o hábito e o interesse pela leitura de gêneros textuais e identificar a patir do

contexto dos alunos com deficiência intelectual, em uma perspectiva histórico-cultural, recursos

didáticos e pedagógicos que o ajudem na compreensão dos textos escritos. Considerando os objetivos

inicialmente traçados para este trabalho, adotamos como metodologia a pesquisa de abordagem

qualitativa, do tipo descritiva, com estudo de campo e proposta de intervenção, baseada na perspectiva

histórico cultural de Vygotsky.

Educação Especial; Deficiência 

Intelectual; Leitura; História em 

Quadrinhos.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

LUIZA ELIAS DA SILVA 

CALDI

Caminhada Profissional 

saudável: prevenção da 

Síndrome de Burnout no 

Professor

Este estudo parte da observação verificada junto ao Núcleo Regional de Educação, de Jacarezinho, em

relação a apresentação pelos docentes, de um número considerável de atestados médicos, licenças

médicas de médio e longo prazo, sempre justificadas por esgotamentos físicos, emocionais, estresse,

dentre outros. Trata-se portanto, de um alerta de que alguma coisa não vai bem no ambiente de

trabalho uma vez que a justificativa para os afastamentos encontram-se no próprio ambiente, e doenças

decorrentes do ambiente profissional tem um nome: Síndrome de Burnout. Essa Síndrome é

caracterizada por um nível de estresse mais acentuado; uma combinação de estresse e depressão; um

distúrbio psicológico, físico e comportamental, relacionado ao trabalho. Portanto, o que esse trabalho se

propõe é abordar a Síndrome de Burnout no ambiente profissional dos docentes que trabalham com

crianças e adolescentes com necessidades especiais. Através de uma pesquisa a ser realizada junto aos

mesmos; serão considerados todos os elementos ou determinantes que num primeiro momento possam

parecer problemáticos. Logo, os objetivos serão: analisar os fatores que possam prejudicar a saúde

mental desses docentes no ambiente de trabalho; conscientizá-los sobre o que é a Síndrome de Burnout,

quais são os sintomas e os riscos de desenvolver a referida Síndrome. Acreditando-se que, com

conhecimentos sobre o assunto, os profissionais estarão mais atentos às necessidades e cuidados na

adoção de estratégias para minimizar e/ou evitar seus efeitos deletérios no sentido de proporcionar a

sua caminhada profissional saudável.

Professor. Prevenção. Saúde 

mental. Síndrome de Burnout. 

Vida profissional.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL SUZANA MEZZOMO

Implantação do método 

PECS - sistema de 

comunicação por troca de 

figuras em uma criança 

com síndrome de 

Angelmam

Projeto de pesquisa que tem como tema: Implantação do Sistema de comunicação por troca de figuras-

PECS- em criança com síndrome de Angelman, intitulando-se: Implantação do Método PECS – Sistema

de Comunicação por Troca de Figuras - em criança com Síndrome de Angelman. Justifica-se o fato da

educação especial ser área que busca suprir todas as limitações dos sujeitos e a comunicação ser fator

predominante na vida dos seres humanos, portanto a aluna que é o sujeito da pesquisa, possui a

síndrome de Angelman, a qual apresenta comunicação verbal inexistente, necessitando de uma

comunicação alternativa em sua vida, tanto acadêmica como socialmente. O método de comunicação

por troca de figuras, o PECS é uma técnica de fácil assimilação e custo baixo de aplicação. A

problematização, a implementação do Método PECS – pela Comunicação com o uso das Figuras,

questiona: É possível ampliar a comunicação expressiva da criança com Síndrome de Angelman por meio

deste sistema? O objetivo geral é implementar o método de comunicação alternativa pelo Sistema de

Comunicação por Troca de Figuras – PECS – com criança com síndrome de Angelman. Apresentando

dados bibliográficos sobre a Síndrome de Angelman, busca-se discutir e relatar as características do

método PECS, através da confecção de materiais necessários para aplicação do método PECS, além de

aplicá-lo na aluna com a participação da professora regente, na Escola Elvira Andreghetto Severgnini –

APAE de Quedas do Iguaçu.

Síndrome de Angelman; 

Comunicação Alternativa: troca 

de figuras; Reforço; Figuras.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

DIVINA EVANGELISTA 

ROMERO

O USO DO SOFTWARE 

EDUCATIVO PELO 

DEFICIENTE INTELECTUAL 

PARA APROPRIAÇÃO DA 

LEITURA E ESCRITA NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS

O tema do nosso projeto é o uso dos softwares educativos como estratégia metodológica para o ensino

e aprendizagem da leitura e da escrita de alunos com deficiência intelectual. Nosso problema de

pesquisa se configurou da seguinte forma: o uso de softwares educativos contribui para o processo de

letramento dos alunos deficientes intelectual que frequentam a modalidade da Educação de Jovens e

Adultos? Para respondê-lo, traçamos os seguintes objetivos: apresentar os softwares educativos para

alunos com deficiência intelectual da Educação de Jovens e Adultos como proposta metodológica para o

ensino da leitura e da escrita; utilizar o computador e softwares educativos como instrumentos

mediadores entre a aprendizagem e os alunos com deficiência intelectual; desenvolver atividades de

leitura e escrita, a partir de um software educativo; contextualizar o conteúdo proposto pelo Plano

Docente com atividades de um software educativo, visando à aquisição da leitura e escrita pelo aluno

com deficiência intelectual; instigar no aluno iniciativa, espírito crítico e independência na produção de

textos a partir de um software educativo; elaborar material pedagógico para utilização na prática

docente junto a alunos com deficiência intelectual da EJA. A implementação do projeto será na Escola de

Educação Básica “Celso Heinzen”, na modalidade de Educação Especial, localizada na cidade de Alvorada

do Sul/Pr.

Deficiente Intelectual. Educação 

de Jovens e Adultos. Softwares 

Educativos. Letramento.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

JOICY ALVES 

QUINTELLA

CRIATIVIDADE E ALTAS 

HABILIDADES/sUPERDOT

AÇÃO:Grupo de Estudos 

com Professores de Sala 

de Recursos e Oficinas

Os alunos da rede estadual de ensino, que apresentam as características do comportamento de

superdotação, são atendidos em Sala de Recursos sob a orientação do Núcleo de Atividades de Altas

Habilidades/Superdotação (NAAH/S). O programa de atendimento adotado pelo NAAH/S é baseado no

“Modelo de Enriquecimento Escolar” do norte-americano e pesquisador da área, “Joseph Renzulli”

(apud FLEITH, 2007; FREITAS; PEREZ, 2010; VIRGOLIM, 2010), no qual o autor destaca a importância do

investimento em criatividade e o papel primordial do professor nesta tarefa. Em uma recente pesquisa

realizada com professores de Sala de Recursos e Oficinas do NAAH/S em Londrina, verificou-se a

necessidade de aprofundamento sobre os elementos favorecedores ao desenvolvimento do potencial

criativo dos alunos que freqüentam o programa.O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um

processo de formação junto aos professores das Salas de Recursos e Oficinas do NAAH/S sobre as

práticas educacionais que favoreçam a criatividade. A intervenção apresentará como estratégia a

formação de um grupo de estudos. Durante os encontros o grupo realizará leituras de textos

selecionados; a identificação de novos dados de acordo com o resultado das discussões; a apresentação

de exemplos práticos de atividades potencializadoras do pensamento criativo, a produção de um

material síntese que oriente as programações pedagógicas que estimulam o potencial criativo dos

alunos atendidos. Sendo assim, busca-se contribuir com a Educação Especial, no que diz respeito ao

programas de atendimento dos alunos que apresentam o comportamento de Altas

Habilidades/Superdotação de maneira que o ambiente escolar seja reconhecido como um espaço

propício a promover o desenvolvimento da criatividade.

Altas Habilidades/Superdotação; 

Criatividade; Práticas 

Educacionais

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

JOSE LUIZ BERSANETI 

DE JESUS

OS ALUNOS COM 

NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

E A INSERÇÃO NO 

MERCADO DE TRABALHO: 

QUE POSSIBILIDADE 

TEMOS?

O presente texto tem o objetivo de apresentar uma proposta parcial do trabalho educativo realizado

pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE na Universidade Estadual de Londrina tendo

como tema geral a Educação Especial Inclusiva. Nesse sentido, o objetivo geral é compreender o

processo de formação do aluno com necessidades educacionais especiais na EJA para atuar no mercado

de trabalho, uma vez que muitos desses alunos não estão capacitados técnica e socialmente para esse

fim. Diante disso, a metodologia de trabalho parte do pressuposto de que a educação inclusiva deve ser

firmada no campo teórico e prática, de maneira que os alunos possam realmente ser incluídos

socialmente e, no mercado de trabalho. Esta proposta de trabalho está fundamentada na educação

especial inclusiva de alunos com necessidades educacionais especiais, constante na Constituição de

1988, no artigo 205, em que define a educação como um direito de todos, garantindo o pleno

desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.

Educação; Inclusão; EJA; 

Mercado de Trabalho.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

LUCIANA DE SOUSA 

BIZETTO

A Inclusão no Ensino 

Regular: Uma Proposta de 

Intervenção com Alunos 

de Baixa Visão

Ao pensar sobre a Educação Especial Inclusiva percebemos que essa discussão muito avançou nos

aspectos legais e teóricos, entretanto, ainda evidenciamos alguns ranços no cotidiano escolar em que

alunos com necessidades educacionais especiais, muitas vezes, estão integrados, mas não incluídos por

fatores diversos: conteúdos e materiais didáticos adequados; falta de preparo dos professores; salas

superlotadas; falta de infraestrutura para a educação inclusiva, etc. Diante disso, o objetivo geral desse

texto é refletir acerca da Inclusão no Ensino Regular, tendo como objetivo específico desenvolver uma

proposta interventiva com alunos de baixa visão e que estão inseridos em uma das escolas públicas

estaduais do Município de Rolândia – Paraná. Esta Proposta de Intervenção Pedagógica na Escola

justifica-se pela necessidade de uma compreensão mais digna do que seja a Inclusão no Ensino Regular.

É importante afirmar que conforme a formação inicial e continuada dos profissionais da educação é

possível estabelecer parâmetros de análise e reflexão para ações efetivas no processo de inclusão.

Educação Especial; Inclusão; 

Ensino Regular; Baixa Visão

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

LUCINEIA FERNANDES 

DE ASSIS

A interação entre a escola 

e a família no processo 

ensino e aprendizagem 

dos alunos com 

necessidades 

educacionais especiais.

No processo de ensino e aprendizagem há a necessidade de sempre estar buscando a interação entre

escola e família. A participação da família, incentivada pela escola, permite ao aluno a integração ao

ambiente escolar. A educação é um processo de mudança do qual a família, primeiro meio social da

criança, precisa fazer parte, e esta participação deve acontecer por meio do auxílio e da motivação da

escola. Sendo assim a família e a escola são espaços que socializam o indivíduo e, apesar de distintas,

buscam atingir objetivos que se complementam. A escola é uma grande parceira da família ou a família é 

a grande parceira da escola. Não importa a ordem em que se coloque, pois o mais importante é que

ambas cumpram com o seu papel de educador. Observando as dificuldades enfrentadas pelas famílias

de crianças com necessidades educacionais especiais, os profissionais tanto clinico como pedagógico

poderão contribuir de forma significativa neste processo. Por isso a importância da busca pela família de

forma precoce para possíveis intervenções junto a criança e orientações para familiares. Diante disso, a

metodologia a ser utilizada será pelo levantamento de dados, pesquisa bibliográfica e de campo e

através de grupos de estudos com professores e outros com os familiares, buscando conscientizá-los de

seus respectivos papéis.

Escola; família; interação; 

educação; compromisso.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARCIA MARIA 

PASSERINI BAVIA

A avaliação da 

aprendizagem do aluno 

com deficiência 

intelectual, na Educação 

de Jovens e Adultos, na 

Escola de Educação 

Básica, na Modalidade da 

Educação Especial

Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem por objetivo analisar a avaliação dos alunos com deficiência

intelectual da educação de jovens e adultos, na escola de educação básica Celso Heinzen, na modalidade

de educação especial. Percebe-se que o aluno com deficiência intelectual precisa de mais tempo para

aprender e recursos necessários que atenda suas especificidades, e que o docente acredite em suas

potencialidades. Por meio da teoria de Paulo Freire, a qual propõe uma metodologia diferenciada,

considerando as experiências de vida dos alunos, respeitando-os como sujeitos de sua aprendizagem.

Assim, o docente deverá propor atividades significativas e contextualizadas, conforme o ritmo do aluno,

proporcionando novas formas de construção de conhecimento. Dessa forma, a avaliação mediadora

contribui e promove condições favoráveis para o processo de ensino e aprendizagem, por meio do

portfólio como instrumento avaliativo. Segundo Hernandes (2000), o portfólio oportuniza o

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, tanto pelos professores como pelos alunos,

favorecendo mudanças no desenvolvimento do ensino, se necessárias. A pesquisa será desenvolvida

com os docentes da escola supracitada, em encontros quinzenais, com estratégias para utilização do

portfólio, entendendo que o mesmo possibilitará uma avaliação de qualidade.

Deficiência Intelectual; Educação 

de Jovens e Adultos; Avaliação; 

Portfólio.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL MARIA HELENA RUBIN

O processo de construção 

da leitura e da escrita por 

jovens e adultos com 

deficiência intelectual

A alfabetização de jovens e adultos se constitui, sem dúvida, uma necessidade primente em nosso país,

sendo considerada por muitos, o mais importante dos conhecimentos transmitidos na escola, pois é

fator essencial para a aquisição de muitos outros conhecimentos. Tratando-se especificamente de

jovens e adultos com deficiência intelectual, essa necessidade se acentua, sendo acrescida de

preocupação e dúvidas, uma vez que ainda há predomínio de concepções que consideram a deficiência

inerente à pessoa e ao seu organismo, tendo essas, por conseqüência, potencial reduzido para a

aprendizagem de conteúdos complexos, como a leitura e a escrita, uma vez que a aprendizagem desses

conceitos encontram-se estritamente relacionada ao potencial intelectual. Tal preocupação encontra

respaldo também, no fato de que, embora se observe ampliação nos últimos anos da preocupação

quanto ao acesso desses jovens e adultos aos processos de aquisição da leitura e da escrita, é notório

que as ações ainda são incipientes. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar como

ocorre o processo de escolarização/alfabetização de jovens e adultos com deficiência intelectual em

uma escola de educação básica na modalidade de educação especial, assim como, propor estratégias de

intervenção didático-pedagógicas que enfatizem o processo de alfabetização como pressuposto

essencial para evolução intelectual desses indivíduos e que contribuam para potencializar a atividade

cognitiva e, consequentemente para a alfabetização dos mesmos.

alfabetização; deficiência 

intelectual; jovens e adultos



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

PATRICIA LOPES DA 

SILVA

Atividades e Jogos 

Computacionais: Um 

Recurso Tecnológico na 

Escolarização de Alunos 

com Deficiência 

Intelectual.

As inovações tecnológicas estão presentes no cotidiano das pessoas e a utilização deste recurso no

ambiente escolar torna-se cada vez mais indispensável. O objetivo deste projeto consiste em analisar o

uso de atividades e jogos computacionais no processo de ensino e aprendizagem em alunos com

deficiência intelectual, inseridos em uma turma do Ensino Fundamental da Escola “Oswaldo de Jesus”,

Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Educação de Jovens e Adultos- Fase I, na

modalidade de Educação Especial. Neste Projeto de Intervenção Pedagógica, serão desenvolvidos

atividades e jogos computacionais que motivem e auxiliem a aquisição do conhecimento, contemplando

o computador como um aliado neste caminho educacional, visando o desenvolvimento das

potencialidades dos alunos com uma aprendizagem significativa no contexto escolar. Sendo assim, após

pesquisas e levantamento teórico, haverá a seleção de atividades e jogos que serão trabalhados na sala

de informática, de maneira contextualizada e individual. Durante as diferentes etapas das intervenções,

será feita a mediação da prática pedagógica pela pesquisadora, analisando a conduta, o

desenvolvimento e o envolvimento dos alunos diante das atividades apresentadas, propondo tarefas a

partir da evolução de cada um. Posteriormente, será elaborado um material com sugestões das

atividades selecionadas destinado a professores da escola em que foi aplicado o projeto. Espera-se

contribuir com este trabalho para o aprofundamento da compreensão acerca das múltiplas

possibilidades de trabalho com as tecnologias como ferramentas inclusivas.

Tecnologias; Deficiência 

Intelectual; Jogos 

Computacionais.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ELIANE BRAGA DE 

OLIVEIRA CRISPIM

Leitura e interpretação de 

notícias de jornais em 

uma proposta bilíngue na 

educação de surdos

Para os sujeitos surdos o ato de ler jornal não é tão simples, pois os jornais são redigidos em português

escrito e para eles, a língua de sinais é tida como sua primeira língua, enquanto a língua portuguesa,

sobretudo pela via da escrita, é considerada como sua segunda língua. Por isso, ler jornais, ter acesso às

informações do dia a dia veiculadas na mídia, não acontece de forma natural para a maioria dos surdos

porque falta o conhecimento pleno do português escrito. Portanto, o presente projeto vem propor

estratégias de leitura e interpretação de notícias de jornais, mediada pela língua de sinais, em uma

proposta bilíngue. Contará com a participação de seis alunos surdos, das series iniciais do ensino

fundamental de um Colégio Bilíngue para Surdos. Apresentaremos textos pequenos, notícias, retirados

dos jornais, o chamado lead, para trabalhar leitura e interpretação, sempre mediada pela língua de

sinais, com base nos elementos básicos da informação que aparecem no lead: o quê?, quem?, quando?,

como?, onde? e por quê?, com o objetivo de atrair e estimular os alunos a manusearem mais os jornais,

ampliando o vocabulário, se apropriando de novos conceitos, conquistando mais autonomia na busca de

informações.

surdo; língua de sinais; leitura de 

jornal; lead



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ELISANGELA ALVES 

RIBEIRO

O Ensino de Matemática 

com escolares da 

Educação Especial: 

desafios e possibilidades.

O objetivo deste trabalho constitui-se em investigar a organização do ensino da Matemática no 1º ano

do escolar no Ensino Fundamental, com alunos da Educação Especial, a fim de propor ações de ensino

para o trabalho com a Matemática nesse nível de escolaridade. Para atingir esse objetivo

desenvolveremos estudos bibliográficos sobre o processo de aprendizagem, desenvolvimento e ensino.

Também, nos dedicaremos a pesquisar sobre a concepção de matemática e forma de ensinar aos

escolares que frequentam as Escolas Especiais. Para a implementação, na segunda etapa do trabalho,

será realizado grupo de estudos sobre a organização do ensino junto aos professores e equipe

pedagógica de uma Escola Especial, localizada no município de Atalaia – Paraná. O referencial teórico

será a teoria histórico-cultural, pois acreditamos que os pressupostos dessa teoria possibilitam a

compreensão do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano e refletir sobre os elementos

essenciais da atividade pedagógica, em especial do ensino de Matemática. Consideramos que são

necessárias reflexões não somente sobre os conteúdos a serem trabalhados nas escolas especiais, mas,

principalmente, sobre as metodologias para atender os escolares pertencentes às Escolas Especiais.

Cabe a escola a tarefa de elevar seus escolares a “andares superiores” em seu processo de apropriação

dos conhecimentos científicos e desenvolvimento intelectual, então, consideramos que o trabalho

desenvolvido pelos professores precisa ser intencional e assumir essa direção para que a função social

da escola se efetive.

Necessidades Educativas 

Especiais; Organização do Ensino 

de Matemática; Teoria Histórico-

Cultural

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

LUCIA CRISTINA 

DALAGO

SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAL I: 

MEDIAÇÕES NAS 

ATIVIDADES DE LEITURA 

DE TEXTOS DE LIVROS 

DIDÁTICOS

O enfoque deste Projeto de Intervenção será mediações pedagógicas referentes ao processamento da

leitura sob a perspectiva Histórico Cultural, por estudantes com Transtornos Específicos de

Aprendizagem, freqüentadores da Sala de Recursos Multifuncional – tipo I, do Colégio Estadual São

Francisco de Assis, município de Ivatuba. Mais especificamente, quais atividades de leitura devem ser

realizadas durante à aprendizagem dos conteúdos escolares, de modo que as dificuldades não se tornem

um impedimento à apropriação dos conceitos abordados pelos textos dos livros didáticos utilizados

pelos alunos no ensino regular. Desse modo, pretendemos realizar mediações voltadas à decodificação,

interpretação, compreensão, retenção e, ao final analisar se tais mediações contribuíram ou não, à

formação de leitores autônomos e capazes de interagir com os conceitos objetivados na linguagem

escrita, presentes nas várias áreas do conhecimento.

Sala de Recursos Multifuncional; 

Leitura; Livros didáticos



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ROSELI CRISTINA DA 

SILVA

Organização do ensino de 

leitura: possibilidades na 

escola inclusiva

Dados de avaliações externas têm indicado desempenho insatisfatório dos alunos dos anos finais do

ensino fundamental referente à leitura. Muitos concluem o ensino fundamental sem domínio básico das

etapas de leitura: compreensão, interpretação e retenção do conteúdo, comprometendo a apropriação

de conteúdos das disciplinas. Repete a situação entre os alunos em situação de inclusão,

especificamente os deficientes intelectuais do 6º ao 9º ano, que necessitam da mediação pedagógica,

seja do professor da Sala de Recurso Multifuncional Tipo I ou do professor da sala regular. Diante dessa

situação, o Projeto de Intervenção Pedagógica, considerando a necessidade dos professores, tem como

objetivo compreender a leitura como um processo que envolve decodificação, interpretação

compreensão e retenção do conteúdo do texto, visando à realização e organização de situações de

leitura em que a atenção do aluno seja dirigida para os conteúdos objetivados no texto; compreender as

etapas do processo de leitura; entender a importância das estratégias de leitura para a compreensão do

texto; compreender que a leitura é um processo que exige mediação docente. O projeto será

desenvolvido com professores dos anos finais do ensino fundamental de diferentes disciplinas, com

oficinas de leituras, visando à elaboração de roteiros de estudo de diferentes gêneros textuais propostos

por livros didáticos adotados na escola. Com este projeto, busca-se melhorar o desempenho de alunos

matriculados em Salas de Recursos Multifuncionais e no ensino regular, com organização de situações

de leitura em que o aluno é levado a decodificar, compreender, interpretar e reter o conteúdo presente

em textos de diferentes áreas do conhecimento.

Leitura; organização do ensino; 

mediação pedagógica; 

aprendizagem; educação 

inclusiva.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

SANDRA CRISTINA 

MACRI

A IMPORTÂNCIA DA 

LINGUAGEM ESCRITA NO 

CONTEXTO DA TEORIA 

HISTÓRICO CULTURAL 

COM ALUNOS DE SALA 

DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAL – TIPO 

I

A inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no ambiente escolar estudado, não está

mais em discussão. Hoje essa possibilidade já é uma realidade dentro de algumas escolas brasileiras e,

com isso, os professores se deparam com salas heterogêneas, compostas por alunos em diversos níveis

de conhecimento e de aprendizagem, inclusive aqueles que necessitam de atendimento individualizado.

Além das dificuldades de aprendizagem apresentadas em relação à leitura e escrita que 40% dos alunos

possuem, conforme o INEP (2002), somam-se ainda as necessidades especiais que os alunos de inclusão

apresentam, para as quais a maioria dos professores não se considera preparada para lidar. Portanto, a

questão que se apresenta é: como a escola e os professores podem se preparar para realizar o trabalho

com esses alunos e qual a posição dos professores em relação à inclusão como uma lei já estabelecida?

O questionamento que surgiu após a constatação da situação apresentada foi: como o trabalho com os

alunos atendidos pela sala de recursos poderia modificar, ou melhor, aperfeiçoar, o seu desempenho na

sala de aula regular, principalmente no que tange à leitura e a escrita? Com esse propósito em mente,

utilizaremos como suporte teórico a Teoria histórico-cultural e aplicaremos também algumas atividades

práticas relacionadas à leitura e escrita, dentre outras, as técnicas de Freinet, com os alunos da Sala de

Recursos Multifuncional Tipo I e que poderão ser incorporadas pelos professores em sua prática

pedagógica.

Teoria histórico-cultural; 

Inclusão; Leitura e escrita; 

Freinet.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

TELMA DA SILVA 

RODRIGUES

Estratégias para o 

enfrentamento da 

violência escolar e 

bullying entre alunos de 

sala de recursos e sala de 

ensino comum: 

considerações para uma 

escola inclusiva

As relações de violência e bullying que permeiam o cotidiano da sala de aula, envolvendo alunos do

ensino comum e da sala de recursos multifuncionais, configuram a temática central deste projeto.

Estudar tal fenômeno é questão essencial para conhecer e intervir nessa realidade. Nesse sentido, o

problema de pesquisa deste projeto será: como lidar com as relações de violência no cotidiano escolar

envolvendo alunos com ou sem deficiência? E, de forma complementar: como viabilizar a

implementação de estratégias combativas ao bullying, vivenciadas em tal realidade? Quanto aos

objetivos pretende-se: entender como ocorre a violência escolar e o bullying e quais suas implicações

junto aos envolvidos; empregar estratégias de ação que promovam a tomada de consciência dos alunos,

quanto às práticas violentas no contexto da sala de aula; criar condições de empoderamento dos alunos,

com conhecimentos efetivos que os capacitem a superação de tais conflitos; desenvolver trabalho

pedagógico junto aos educandos sobre questões que envolvam a violência e o bullying, por meio dos

processos criadores e criativos, à luz da teoria histórico-cultural. A revisão de literatura se sustentará em

cinco pilares: conceituação de violência e bullying; definição de aprendizagem e desenvolvimento na

perspectiva da teoria histórico-cultural; teorização sobre a defectologia; reflexão sobre a educação

inclusiva; conceituação sobre os processos criadores e criativos. Quanto à estratégia de ação destaca-se

que após a caracterização do ‘estado da arte’ que envolve a temática proposta, este projeto visa realizar

a intervenção pedagógica em um colégio estadual da região noroeste do Paraná com alunos do ensino

fundamental.

Violência escolar. Bullying. 

Educação Inclusiva. Teoria 

Histórico-cultural.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

VERA LUCIA BANDEIRA 

DA ROCHA

Estudos sobre avaliação 

para identificação das 

necessidades 

educacionais especiais 

para ingresso na Sala de 

Recursos Multifuncional 

Tipo I: algumas reflexões 

e contribuições.

Observando as dificuldades dos professores do ensino regular e equipe pedagógica e da educação

especial em avaliar o aluno que apresenta dificuldades no processo de aprendizagem para possível

ingresso Sala de Recursos Tipo I. Dessa forma, é necessário atentarmos para inúmeras questões que

estão relacionadas ao sistema de educação vigente, e pensando na educação como um todo e para

todos, observarmos que existem problemas que são relatados para reconhecer e avaliar o aluno para

ingresso na Sala de Recursos Tipo I. Desta maneira, pretende-se com esse trabalho analisar como se

realiza esse processo de encaminhamento e avaliação do aluno do ensino regular para Sala de Recursos

Tipo I, embora essa dinâmica atual parece não configurar uma única forma de avaliação, mas

percebemos a necessidade de discutir um modelo de avaliação que possa contribuir para que os

profissionais possam utilizá-los de modo a extraírem as informações que necessitam para definir se o

aluno será da Sala de Recursos. Os anexos e materiais impressos que são utilizados para o processo de

avaliação venham a facilitar a coleta e interpretação dos dados do alunos para que não seja uma

barreira de impedimento ou demora no atendimento ao aluno com necessidade de apoio pedagógico

em Sala de Recursos e sim um objeto facilitador do que conduzirá o professor e o pedagogo responsável

pela avaliação de forma clara a um resultado final, atendendo em um menor tempo as reais

necessidades do aluno e favorecendo todos os envolvidos no processo de identificação e avaliação no

contexto escolar.

Sala de Recursos; Avaliação; 

Anexos; dificuldades; 

atendimento.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL EUNICE DA SILVA

Educação para todos 

através das préticas 

inclusivas: uma questão 

de cidadania

Este projeto objetiva proporcionar aos alunos, professores, funcionários e comunidade escolar

vinculados ao CEEBJA estudos sobre a temática: Educação para todos. A realização deste projeto de

intervenção no âmbito do CEEBJA surge em função das necessidades de que a equipe docente e

discentes estejam refletindo ações e práticas direcionadas à inclusão. A inclusão é um princípio

proclamado na Declaração de Salamanca (1994) que estabelece o direito a todas as pessoas em

processos educativo articulado a uma educação de qualidade. A idéia de que a inclusão se refira apenas

às pessoas com deficiência tem alijado muitos alunos, mais específico no âmbito do CEEBJA, de práticas

que atendam as suas necessidades. Por este motivo o referido projeto propõe-se a discutir o que de fato

são as práticas inclusivas e, a quem elas são direcionadas. Partes-se do pressupostos de a que a inclusão

é um direito de todos a uma educação de qualidade o que independe da presença de uma deficiência.

Palavras Chave: Práticas 

Inclusivas; EJA; Cidadania

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL ILMA DA SILVA

REFLEXÃO SOBRE O 

PRECONCEITO VOLTADO 

À INCLUSÃO E 

DIVERSIDADE ESCOLAR

O presente projeto tem como objetivo refletir com os alunos atendidos na Sala de Recursos

Multifuncional sobre o preconceito e as diversas formas de discriminação que estes alunos sofrem, no

interior da escola onde atuamos como docente, não como uma prática discriminatório-preconceituosa

pontual, mas cotidiana. Esses alunos são vitimizados na sala regular pelos colegas da turma, professores

e funcionários, pois não atendem aos padrões de inteligência impostos pela sociedade e isso, muitas

vezes, afastam da escola ou não têm o rendimento, escolar esperado. Por meio das ações propostas,

pretendemos minimizar o preconceito e a discriminação por eles sofridos. E, assim, resgatar sua

autoconfiança, melhorar sua auto-imagem, levando-os a entenderem o propósito dessa sala, enquanto

espaço de direito à promoção do ensino e aprendizagem.

Inclusão; Sala de Recursos; 

Preconceito

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

IVONETE STOCCO 

POCAS

O estudo de alguns 

conceitos da teoria 

historico-cultural como 

proposta de inovação na 

pratica pedagogica da 

educação especial.

A formação dos professores é uma questão relevante e desafiadora quando se pensa numa escola de

qualidade e na democratização do ensino. A busca pela melhoria do ensino está no cerne das discussões

desenvolvidas ao longo da historia da educação no Brasil. Foi refletindo e vivenciando estas e outras

questões durante a minha experiência como docente que percebo algumas dificuldades em nossa

formação. Dentre elas: o restrito período oferecido para desenvolvermos nossos estudos. Sabemos que

a Constituição Federal Brasileira, assegura a todos o direito de acesso à educação, no entanto

perguntamos: todos estão sendo educados? Como estão sendo educados? E, como os educadores estão

sendo educados? Penso que talvez seja até pretensão discernir sobre este tema, em breve pesquisa

realizada por nós no site do Google com o titulo - “Formação de Professores na Educação Especial”, em

0,77 segundos verificamos aproximadamente 305.000 resultados sobre o tema. Concluímos, portanto

que o tema formação de professores é preocupação constante de estudos e pesquisas cientificas. No

entanto, estudos recentes apresentam em dados estatísticos o país sendo campeão de últimos lugares

no desempenho internacional no setor educacional. Este fato me leva a questionar: porque esse

material cientificamente produzidos nas academias não são discutidos e utilizados na escola? Diante

desse cenário é importante engendrar estudos a ser desenvolvidos, com o propósito de coadunar aos

conhecimentos produzidos cientificamente, em especial os da teoria histórico-cultural os quais

acreditamos que podem direcionar a formação dos professores em educação especial com o rigor

cientifico.

Palavras-chave: Educação 

Especial,Formação de 

Docentes,Histórico-Cultural.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARILENE GESSER 

ROHLING BACK

Inclusão Escolar: Que 

caminhos estamos 

seguindo?

O referido projeto será implementado com professores, funcionários e equipe pedagógica do Colégio

Estadual do Campo José de Anchieta E.F.M. localizado no distrito de Graciosa pertencente ao município

de Paranavaí, Paraná. Este foi elaborado com o intuito de colaborar com a formação continuado de

professores, uma maior compreensão sobre a educação especial, deficiência e a inclusão escolar. O

trabalho será desenvolvido por meio de estudos, discussões e reflexões que possibilitem os participantes

pensarem suas práticas pedagógicas, no que se refere tanto à elaboração do planejamento, quanto as

metodologias de ensino, recursos didáticos e avaliação, de maneira a subsidiar a mediação do

pedagógico em consonância com o trabalho desenvolvido na sala de Recursos Multifuncional Tipo I. O

material consiste de uma proposta de um curso de 32 horas. Com este busca-se fornecer subsídios

teóricos e metodológicos aos educadores para que possam realizar sua prática profissional, com fins a

um ensino de qualidade para todos os alunos, sobretudo para aqueles que possuem necessidades

educativas especiais. A proposta está fundamentada em autores que tratam da temática educação

especial, inclusão escolar e, nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural. Os estudos e debates

devem culminar no objetivo maior da escola, que é a ação de ensinar e aprender, porém, há de se ter

em mente que na relação entre professor e aluno sendo necessário que ambos se reconheçam como

protagonistas deste processo educativo elaborando estratégias para o estudo da inclusão no contexto

dos conteúdos de suas disciplinas no ensino.

Educação especial; educação 

inclusiva; práticas pedagógicas

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

SILVANA PASCUTTI 

BASTAZINI

RACIOCÍNIO LÓGICO E 

PENSAMENTO: UM 

ESTUDO EM SALA DE 

RECURSOS 

MULTIFUNCIONAL TIPO I.

O presente projeto objetiva investigar como a prática pedagógica voltada para o raciocínio lógico

matemático contribui para o desenvolvimento do pensamento nos alunos que frequentam a Sala de

Recursos Multifuncional Tipo I. Os dados serão colhidos e analisados com base na perspectiva histórico-

cultural. O raciocínio lógico é fundamental para a estruturação do pensamento na resolução de

situações problemas, em tomar decisões, perceber regularidades, analisar dados, discutir e aplicar

ideias, contribuindo para aprimorar a arte de pensar corretamente. Num primeiro momento traçamos

um panorama histórico da educação especial, com destaque para a situação atual no Brasil e no Paraná

e, na sequência, discutimos como o pensamento e a lógica determinam a apropriação do conhecimento,

levando em consideração o tempo próprio de aprendizagem de cada individuo.

pensamento lógico; matemática; 

sala de recursos multifuncional 

tipo I.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

GENI TEREZINHA 

ZMIESKI GUERRA

Adaptações Curriculares: 

Proposta de Oficinas aos 

Docentes da Educação 

Especial e do Ensino 

Regular que Atendem 

Alunos de Sala de 

Recursos Multifuncional I

Este trabalho é uma Pesquisa ação sobre as possibilidades de desenvolver projetos de inclusão e de

adaptação curricular tendo por base as orientaçoes da Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural e

a Aprendizagem Mediada de Reuven Feuerestein, a fim de garantir a inclusão de alunos com dificuldade

de aprendizado em um cenário educacional de qualidade. O enfoque principal parte do pressuposto da

necessidade de se trabalhar a modificabilidade cognitiva dos alunos com dificuldade de aprendizado em

Sala de Recursos Multifuncional I e com professores que atendem estes alunos seja na sala de recursos

ou no ensino regular levando em consideração os pressupostos da inclusão histórica e socialmente

constituída no âmbito escolar. As mudanças no cenário educacional presentes nos dias atuais, trazem

em pauta os conceitos da educação inclusiva possível graças às adaptações curriculares. Estas

compreendem mudanças de pequeno a grande porte. As adaptações curriculares subsidiam a prática

docente sendo ferramenta importante junto a escolarização dos educandos, ao propiciar a utilização dos

métodos e técnicas, necessárias e capazes de proporcionar aos alunos os sentimentos de capacidade e

respeito, tão imprescindíveis no espaço de aprendizagem escolar.

Inclusão, Adaptaçao Curricular; 

Dificuldade de Aprendizagem; 

Modificabilidade Cognitiva 

Estrutural; Aprendizagem 

Mediada

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL INGRIED SOMACAL

O teatro e o 

desenvolvimento da 

comunicação para alunos 

de 6 a 9 ano como 

estratégia pedagógica em 

Sala de Recurso

O presente projeto partiu da identificação de dificuldades presentes em alunos de 6 a 9 ano do ensino

fundamental que realizam atividades complementares nas salas de recurso. Trata-se de uma ferramenta

pedagógica alternativa que permite ao aluno expressar-se livremente, explorando todas as formas de

comunicação, ampliando seu horizonte, melhorando sua auto-imagem e auto-estima, tornando-o mais

crítico e aberto ao mundo em que vive. O teatro é, portanto, uma proposta fundamental para a

educação. Ao participar de atividades teatrais, o indivíduo consegue desenvolver-se dentro de um

determinado grupo social estabelecendo relações entre o individual e o coletivo, aprendendo a ouvir e a

falar, respeitando as diferenças culturais e individuais do outro. permitindo melhorar assim sua

oralidade, memorização improvisação, socialização entre outros elementos que o auxiliarão não só na

sua prática escolar como na vida diária.

Educação Especial Inclusiva, 

Comunicação e Expressão, Jogos 

Teatrais



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL MARILDE OLDONI

Algumas Possibilidades de 

Flexibilização Curricular 

no Ensino Comum

O presente projeto de intervenção pedagógica aborda a Flexibilização Curricular no Ensino comum, tem

como preocupação informar, esclarecer e rever documentos, textos, leis, cartilhas que amparam e

subsidiam a inclusão do aluno com Necessidades Educacionais Especiais no ensino regular. Propor

estratégias e metodologias educacionais a fim de tornar favoráveis ações e alternativas para modificar o

processo educativo; discutir estratégias eficazes à flexibilização curricular e apresentar soluções

condizentes à realidade da escola/comunidade se constituem nos objetivos gerais do estudo. O intento

maior do trabalho, é realizar estudos com os principais segmentos da organização escolar levantando

quais as possibilidades de promoção da flexibilização do currículo escolar, levando-se em conta as

especificidades e particularidades dos alunos com necessidades educacionais especiais envolvidos na

educação inclusiva. Também, desenvolver práticas pedagógicas voltadas ao atendimento da demanda

presente nas escolas regulares, garantindo que a inclusão obtenha qualidade e sucesso. Entende-se que

a falta de apoio pedagógico adequado aos alunos com Necessidades Educativas Especiais se torna em

agravante para a evasão. Sobre o assunto em questão, embasa-se teoricamente o texto em BLANCO,

CRÓ, FORQUIN, GARCIA, SACRISTÁN e STAINBACK, além do o PPP da escola, dicionários e documentos

do MEC que tratam do tema. Por isso, em conjunto com os educadores, que precisam mudar de postura,

conhecer a grade curricular e flexibilizar conteúdos de acordo com as necessidades do educando é que

desenvolve o grupo de estudos proposto através deste projeto.

Aprendizagem; Necessidades 

Educacionais Especiais; 

Responsabilidade; Flexibilização 

Curricular.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARILU CORREA DE 

MOURA 

VENDRUSCULO

A Adaptação Curricular e 

seus reflexos diante do 

processo de 

aprendizagem dos alunos 

com necessidades 

educacionais especiais

O processo de inclusão no contexto educacional e seus principais protagonistas têm enfrentado vários

desafios ao longo do tempo, passando da cultura da segregação, integração e na atualidade, com a

intenção de superar as antigas concepções, caminha para o contexto da inclusão escolar. A diversidade

está cada vez mais presente nas salas de aula e os envolvidos precisam estar atentos para garantir e

oportunizar a todos, possibilidades e condições na construção do conhecimento e no processo de

aprendizagem. Pressupõe-se que no âmbito escolar, tais oportunidades possam ser garantidas através

das adaptações curriculares. Um dos principais objetivos desse projeto é fomentar junto aos professores

e equipe pedagógica, ações que promovam o conhecimento, a organização de estratégias e práticas que

respeitem e valorizem a diversidade, contribuindo assim para a efetivação da prática inclusiva no

contexto escolar.

Adaptação curricular; inclusão; 

professor; aluno; aprendizagem

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL CLEIDE DAL SANTOS

Uma perspectiva reflexiva 

sobre as (im) 

possibilidades de inclusão 

escolar dos alunos com 

deficiência no CEEBJA de 

Pitanga

O Projeto objetiva uma análise do processo inclusivo desenvolvido no CEEBJA de Pitanga,

especificamente quanto aos aspectos que possam estar relacionados aos serviços de apoio

especializado, suas funções e expectativas com suporte de fundamentos filosóficos, teóricos, legais e

práticos da educação especial na perspectiva inclusiva e na Teoria Histórico- Cultural subsidiada pelos

estudos de Vigotski e autores da contemporaneidade que desenvolvem pesquisas dentro desta linha

filosófica.

“Apoio Educacional 

Especializado”;“CEEBJA”; 

“Inclusão”; “Deficiência”



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

JANE APARECIDA 

TRAVENSOLI ALMEIDA

Softwares Educativos: 

alternativas para 

aprender e ensinar em 

Sala de Recursos 

Multifuncional – Tipo I

Este trabalho tem por objetivo a pesquisa dos softwares educativos livres para um trabalho com os

alunos da Sala de Recursos Multifuncional tipo 1 que apresentam na maioria dos casos, Distúrbios de

Aprendizagem e Deficiência Intelectual. Esses alunos estão matriculados nos 6º, 7º e 8º anos do Colégio

Estadual Professora Elzira Correia de Sá . Os softwares educativos a serem aplicados serão Pixton; Gimp;

Software Rived, atividades dos sites: sol.eti/br, racha cuca, estudamos.com.br e outros. Pretende-se

ampliar as capacidades cognitivas e sociais de cada um dos alunos levando em consideração suas

especificidades, suas formas de pensar e de manifestar seu aprendizado. Os resultados serão avaliados a

partir da interação e construção continuada de cada um dos alunos, além dos critérios objetivos, as

fases, apresentados pelos softwares.

Softwares Educativos; Sala de 

Recursos Multifuncional, 

dificuldade de aprendizagem.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

JANINE APARECIDA 

SIELSKI DA CRUZ

“A contribuição da 

Educação Física na 

promoção da qualidade 

de vida do aluno com 

deficiência intelectual”.

A proposta deste projeto pretende intervir na rotina de vida de dez alunos com deficiência intelectual,

selecionados por meio da avaliação e análise do IMC (Índice de Massa Corporal), que indicarão aqueles

com maior nível de sobrepeso e obesidade, sendo meninas e meninos acima de 16 anos, que participam

do processo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fase I, da Escola de Educação Básica Prof.ª Maria de

Lourdes Canziani na Modalidade de Educação Especial. A intervenção terá como meta propor ações de

conscientização e orientação sobre a qualidade de vida e a adoção de hábitos saudáveis como ação

preventiva para riscos de patologias que venham comprometer a qualidade de vida dos alunos. Desse

modo, serão ressaltadas ações que envolvam a adoção de hábitos alimentares adequados e a prática de

exercícios físicos regulares, que deve ser desenvolvida de forma contínua ao longo de toda a vida a fim

de alcançar determinados benefícios que a atividade física promove, sendo necessárias ações

permanentes de mudanças nos aspectos sociais, econômicos e culturais.

Aluno com deficiência 

intelectual; Educação Física; 

Qualidade de Vida.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

JOCILENE APARECIDA 

DE SOUZA CARNEIRO

Jogos: recurso 

indispensável na ação 

pedagógica visando ao 

desenvolvimento de 

habilidades cognitivas 

para alunos de Sala de 

Recursos Multifuncional 

tipo I.

Este projeto de intervenção pedagógica objetiva-se à conscientização e à formação dos(as) estudantes

(as) do Curso de Formação de Docentes sobre a relevância dos jogos como estratégia para estimular,

motivar e mediar o aprendizado e o desenvolvimento de alunos que apresentam, por alguma

deficiência, atrasos no desenvolvimento educacional ou algumas dificuldades específicas na

aprendizagem. A formação desses futuros educadores se pautará, além dos fundamentos teóricos e

metodológicos, na construção de jogos pedagógicos. O jogo é um recurso que todo educador deveria

usar adequadamente, posto que ele desperta no estudante emoções e sensações de bem estar,

libertando angústias, ajudando-o a lidar com suas dificuldades. Além da relação afetiva, não menos

importante para a aprendizagem, o jogo facilita a compreensão de conteúdos específicos que fazem

parte da vida em seu cotidiano escolar, ou seja, contribui de forma significativa para o desenvolvimento

educacional desse estudante. O jogo também promove o processo de socialização, de expressão e de

comunicação na construção do pensamento. Outro motivo para introduzir o jogo nas aulas, em especial

com alunos de Sala de Recursos Multifuncional tipo I, é que ao deparar-se com o jogo o estudante deixa

de ser passivo e torna-se participante, empenhando-se em resolver as situações-problema e construindo

o seu conhecimento de maneira segura e com eficiência, além de melhorar sua autoestima. A utilização

de jogos dentro do processo inclusivo significa uma reorganização da prática pedagógica desempenhada

pelo professor e esta reorganização é que faz a diferença na assimilação de alguns conteúdos que muitas

vezes pareciam impossíveis de serem compreendidos.

jogos; recurso indispensável; sala 

de recursos

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL EDINEIA DE OLIVEIRA

Novas experiências 

pedagógicas: A tecnologia 

aplicada na Sala de 

Recursos Multifuncional - 

tipo I

Este projeto visa trabalhar atividades envolvendo as tecnologias com alunos com deficiência intelectual

que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional - tipo I. Atualmente vivemos em uma sociedade

marcada pelas tecnologias e este mundo digital é fantástico para auxiliar os alunos com deficiência

intelectual na apropriação dos conteúdos de uma forma atrativa e na construção do conhecimento. As

tecnologias serão utilizadas não só como instrumentos pedagógicos, mas também como objeto de

conhecimento, inovação e reflexão. Tem como objetivo desenvolver e criar situações utilizando os

recursos tecnológicos para auxiliar na aprendizagem e bom desempenho educacional dos alunos com

deficiência intelectual que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional - tipo I.

aprendizagem; tecnologias; 

deficiência intelectual; 

construção; fantástico

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARCIA APARECIDA 

PAZETTO

Arte visual como meio 

pedagógico para criar a 

capacidade crítica dos 

alunos com deficiência 

intelectual em relação aos 

resíduos sólidos

O presente projeto visa oportunizar aos alunos com deficiência intelectual, por meio da arte visual como

apoio pedagógico, a conscientização em relação à problemática do descarte incorreto dos resíduos

sólidos e a sua transformação em obra de arte visual. O mesmo será desenvolvido na Escola Pequeno Lar 

- Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e EJA – Educação de Jovens e Adultos fase I, na

Modalidade de Educação Especial, no município de Marechal Cândido Rondon-PR. O trabalho emerge da

perspectiva de possibilitar aos alunos com deficiência intelectual o envolvimento com a arte visual,

atrelado com a temática do lixo, para que eles possam refletir, analisar e desenvolver soluções para o

problema apresentado, agindo de forma crítica e percebendo-se como parte e construtor de sua

história, por meio da produção de obras de artes.

Educação especial; deficiência 

intelectual; arte visual; resíduos 

sólidos.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MOACIR FRANCISCO 

ANSOLIN

O uso de softwares 

educacionais nas salas de 

recursos altas 

habilidades/superdotação 

como instrumentos de 

apoio ao processo de 

aprendizagem.

O acesso às tecnologias favorece a inclusão social, melhora a educação e supera a exclusão no mundo

digital. Para que isso aconteça no âmbito escolar é necessário que professores e alunos estejam

capacitados para explorar estes recursos digitais. O ambiente informatizado faz com que os alunos

melhorem na leitura e na escrita e encontrem caminhos alternativos de aprendizagem na sala de aula e,

consequentemente, na vida social. O objetivo deste projeto é desenvolver ações educativas por meio do

uso de softwares educacionais na sala de recursos para alunos com altas habilidades/superdotação a

partir das defasagens educacionais que estes alunos apresentam em algumas disciplinas. Como

procedimentos metodológicos serão realizados: levantamento das dificuldades dos alunos que

frequentam a sala de recursos multifuncional; analise e avaliação dos softwares a serem utilizados;

realização de praticas com o uso dos softwares previamente selecionados; elaboração de um tutorial em

vídeo para ser utilizados pelos professores e oficinas para capacitar professores que atendem alunos

com déficit intelectual nas salas de recursos multifuncionais. Como resultado espera-se melhorias

qualitativas, mais seguras e propícias à aprendizagem.

Professor; altas 

habilidades/superdotação; sala 

de recursos; computador.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

ELIANE DA FONSECA 

FLOIS

Acesso ao Currículo: Os 

alunos de formação 

docente e o ensino do 

aluno com necessidades 

educacionais especiais 

(NEE).

A inclusão escolar de alunos com deficiência nas salas de ensino vem se tornando uma realidade. Essa

realidade tem instigado os professores a conhecerem o tema para desenvolver adequadamente suas

funções perante ao desafio de educar um aluno especial em conjunto com os demais nas classes

regulares de ensino. Nesse sentido, é de suma importância o acesso aos currículos nas escolas e de

todos os alunos e essas mudanças exigem reflexões sobre os possíveis ajustes a serem feitos nas

produções didático-pedagógicas e na forma de ensinar. Também é importante destacar a necessidade

de o professor aceitar as mudanças e estudar avanços e as dificuldades da inclusão. Assim a finalidade

desse é proporcionar estudos aos alunos do 2º e 3º anos do curso de Formação Docente em Nível Médio

sobre o acesso ao currículo da pessoa com deficiência intelectual incluída no ensino regular nas séries

iniciais do Ensino Fundamental.

Inclusão;Acesso ao 

Curriculo;Formação Docente em 

Nivel Médio e Deficiência 

Intelectual.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

MARIA GRACIA DA 

SILVA

O Ensino da Lingua de 

Sinais para professores do 

ensino fundamental fase 

ll e medio

Nas últimas décadas, em função das novas demandas por uma sociedade igualitária, e aliadas aos

avanços das ciências e tecnologias, a educação têm se voltado na busca de novas alternativas

pedagógicas, menos discriminativas e inclusivas. Nessa perspectiva o projeto de intervenção, pretende

investigar, por meio de pesquisa quantitativa, descritiva e bibliográfica, com questionário aplicado aos

professores, professoras do ensino fundamental II e Médio do Colégio estadual Monteiro Lobato da

cidade de Umuarama – PR, com o questionamento: Quais dificuldades encontradas pelos professores

regentes, na inclusão de alunos surdos, em sala de aula? A falta de conhecimento desses professores

regentes de sala, sobre a cultura e a linguagem, “LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais”, dificultam o

aprendizado dos alunos com surdez, criando assim uma lacuna no processo de aprendizagem, as quais

têm contribuído diretamente para o insucesso desses alunos, dentre outros: na aprovação do ENEM;

Vestibulares; Concursos públicos. Com isso viabiliza a necessidade dos professores a cada dia buscar as

novas técnicas pedagógicas que permitam uma resposta eficaz e objetiva no auxílio aos alunos com

deficiência, aqui em específico a surdez. Ademais pretende depois desse procedimento, promover aos

professores desse estabelecimento de ensino, uma oficina intitulada: LIBRAS Técnicas Básicas para que

os educadores tenham uma comunicação básica com a comunidade surda. Portanto é fato que, em sua

maioria, os professores desconhecem essa linguagem o que consequentemente dificulta o processo de

ensino aprendizagem no âmbito da Educação Inclusiva.

surdez, Educação Inclusiva, 

Libras, Língua de Sinais, Curso 

Básico de Libras

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL ROSANA URBANSKI

A Utilização das 

Complementações 

Curriculares Específicas 

na Escolaridade do Aluno 

com Deficiência Visual: 

Necessidade da 

Capacitação Docente.

Este trabalho de pesquisa aborda reflexões sobre as especificidades da inclusão escolar do aluno com

deficiência visual. Tais particularidades dizem respeito, especialmente, das complementações ou

adequações necessárias para que o aluno, com necessidades especiais na área visual, tenha acesso ao

conhecimento. Para a sua execução, foram realizados estudos teóricos, tomando-se, como referências,

os marcos legais e políticos, norteadores da história da educação especial, a teoria histórico-cultural,

fundamentada em Vygotsky e seus colaboradores e seguidores. Em uma visão geral, esta teoria defende

que a aprendizagem e o desenvolvimento se dão a partir da mediação e que a educação de pessoas com

deficiência visual não deve ser diferente das pessoas que enxergam, mas sim utilizar-se de instrumentos

diferenciados que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem destes alunos. Assim, a finalidade deste

é proporcionar aos professores da educação básica e especial conhecimentos teóricos e práticos acerca

das possibilidades quanto às adequações necessárias em sala de aula, como forma de facilitar a inclusão

do escolar com deficiência visual. Os instrumentalização do presente se deu a partir de pesquisas

bibliográficas, visando fornecer maiores esclarecimentos do tema em questão. Espera-se, como

resultado, contribuir para que a inclusão se realize de forma eficaz. Espera-se, ainda, que após o término

deste projeto de intervenção, continuem sendo realizadas ações que possam auxiliar na inclusão da

pessoa com deficiência e ela possa exercer sua autonomia e independência enquanto sujeito histórico.

visual; inclusão; teoria histórico-

cultural; educação especial.



EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

SEYLA CRISTHINA 

SILVESTRE

A Tecnologia Assistiva na 

formação do professor: 

um estudo em Escola 

Especial

Num mundo em aceleradas e profundas transformações, nos confrontamos com inovações propostas

por políticas educacionais com perspectivas inclusivas trazendo um novo conceito de educação especial

e, consequentemente, a inovação de sua prática. A Tecnologia Assistiva emerge como área de

conhecimento e de pesquisa que tem se revelado como um importante horizonte de novas

possibilidades para a autonomia e a inclusão social dos alunos com deficiência. O presente trabalho

apresenta, portanto, a possibilidade de utilização da TA no cotidiano da escola, seja ela especial ou

regular, buscando oferecer aos profissionais da educação condições de atender as necessidades de

conhecimento e reflexão sobre a temática, ampliando a discussão sobre os benefícios de investir nas

tecnologias como apoio pedagógico e como oportunidade de participar e interagir com o meio através

dos recursos que a Tecnologia Assistiva oferece.

Tecnologia Assistiva; Educação 

Especial; Mediação Pedagógica.

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL

LUCIANE FERNANDES 

CORDEIRO RISTOW

TRABALHANDO O 

LÚDICO, COM JOGOS 

ADAPTADOS, NÃO 

APENAS PARA ALUNOS 

COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Na Sala de Recursos percebemos a necessidade de envolver os alunos com alguma necessidade

educacional especial - NEE no processo educativo com um todo. A aplicação do projeto pretende

desenvolver nos alunos com NEE ou não, o “brincar” para promover a aprendizagem, possibilitando

desafios, autonomia, autoconfiança, liberdade de expressão. E, contribuir para o desenvolvimento de

funções psicológicas superiores como: o raciocínio, concentração, atenção, memória e criatividade. Os

conhecimentos fundamentarão os professores a utilizarem os jogos e brincadeiras como instrumentos

para o processo de ensino-aprendizagem da matemática podendo ser aplicado no contexto geral da

escola, atingindo qualitativamente a todos os alunos na sala de aula. LÚDICO; EDUCAÇÃO ESPECIAL

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

EDIMARA NAVES 

MENDES

A Educação Física e o seu 

currículo: análise 

investigativa da ação 

pedagógica nas séries 

finais do Ensino 

Fundamental e a sua 

construção para o Ensino 

Médio.

Ao observar os conteúdos estruturantes da disciplina Educação Física, verifica-se que são apresentados

de forma ampla, facilmente compreensível pelos alunos, mas sem nenhuma relação com os conteúdos

das demais disciplinas e não são desenvolvidos de maneira sistematizada pelo professor. O presente

projeto de intervenção objetiva investigar a maneira como está sendo produzida a prática pedagógica

docente de Educação Física do nono ano do Ensino Fundamental. Investigará ainda a existência de

relação direta entre o planejamento da disciplina e o Projeto Político Pedagógico da escola. Será

observada a natureza da participação dos alunos no processo de seleção dos conteúdos a serem

trabalhados nas aulas por parte do professor. Esta proposta metodológica está centrada na ideia de

organizar um planejamento da disciplina para o Ensino Médio. Para tanto, entrevistar-se-á alunos do

nono ano do ensino fundamental para identificar anseios e necessidades em relação aos conteúdos da

disciplina. Acredita-se que um Plano de Trabalho Docente elaborado nesse perfil se torna diferenciado

em relação à realidade das aulas da disciplina na rede. Ressalta-se a importância do professor que

planeja suas aulas buscando formas didático-metodológicas que aproximem o conteúdo ensinado da

vivência dos alunos, oportunizando-lhes uma aprendizagem significativa. As estratégias de ação

apresentadas neste projeto são diversificadas envolvendo os alunos na participação da formulação do

currículo. Espera-se que o aluno ao final da intervenção deste projeto, possa entender a estrutura e o

funcionamento das aulas de Educação Física fazendo relação com a valorização da própria vida.

Elaboração de Currículo; 

Participação dos alunos; aulas 

significativas



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JOAO VAMBERTO 

BONFIM

HÁBITOS ALIMENTARES 

COMO CONTEÚDO DA 

DISCIPLINA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA

Segundo a O.M.S. (Organização Mundial de Saúde) a obesidade é uma doença causada pelo acúmulo de

gordura no organismo e é considerada problema de saúde pública, pois vem aumentando

acentuadamente nos últimos anos, principalmente entre os adolescentes, tornando-se muito

importante preveni-la, tratá-la, para que complicações relacionadas, principalmente, as doenças crônico-

degenerativas não se estendam à vida adulta. Dessa forma, a disciplina de Educação Física na escola

pode contribuir no combate à obesidade e no ensino e orientações sobre uma alimentação saudável.

Este projeto teve por objetivo sistematizar e desenvolver conteúdos adequados aos educandos para o

aprendizado e conscientização dos adolescentes sobre a importância de se ter hábitos saudáveis em

relação à. Desenvolveram-se no projeto formas variadas de atividades, aulas teóricas, palestra com

profissional especializado, aulas expositivas, exibição de vídeos, apresentação de alimentos e a

construção de um cardápio saudável. O projeto foi desenvolvido para os alunos do ensino fundamental

do 9º Ano, do Colégio Estadual Cesar Lattes, em período de matutino e durante as aulas de Educação

Física. O trabalho será desenvolvido durante o período escolar de fevereiro a julho do ano letivo de 2015

e serão utilizados métodos interativos, integrados ao currículo e as ações de promoção à saúde

individual e coletiva. Os resultados serão analisados através de questionário sobre hábitos alimentares e

avaliação oral.

Hábitos Alimentares; Educação 

física; Pirâmide dos Alimentos; 

Obesidade; Doenças

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LUCIA HELENA BIACCHI 

CAPELARI

VALORIZAÇÃO DOS 

JOGOS E BRINCADEIRAS 

NA DISCIPLINA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA:UMA 

AÇÃO VOLTADA PARA O 

ENRIQUECIMENTO DO 

ACERVO CULTURAL DOS 

ALUNOS.

Este projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos a vivência e a reflexão sobre a importância dos

jogos e brincadeiras dentro e fora do ambiente escolar. Estes conteúdos são pouco valorizados pelos

alunos, que buscam outros tipos de diversão, como os jogos eletrônicos. Buscamos mudar a realidade de

nossa escola pelo conhecimento e prática dos jogos e brincadeiras tradicionais; Desejamos que os alunos

levem esse conteúdo para fora dos muros da escola, para seu cotidiano. Ambicionamos provocar o

desejo pela prática e pela reflexão sobre formas agradáveis de diversão dentro e fora da escola

derivadas dos jogos. Isso só será possível se nosso aluno for peça fundamental, fazendo a pesquisa de

campo, coletando dados e aplicando as atividades propostas pelos questionamentos feito, pondo em

prática o trabalho proposto.

Jogos Tradicionais; Jogos e 

Brincadeiras; Resgate de Jogos



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ROSINEI APARECIDA DE 

ARAUJO

O Conteúdo Dança na 

Disciplina de Educação 

Física: A Influência da 

Cultura Africana

A cultura africana exerce grande influência na cultura brasileira, mas ainda é vista por muitos com

preconceitos e intolerâncias referentes a seus costumes e crenças. Criada em 2003, fruto da luta política

do Movimento Negro do Brasil, a lei federal 10.639/93 estabelece a obrigatoriedade do ensino da

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. Mesmo por determinação da Lei,

passados 11 anos, por fatores diversos, muitos ainda não agregam o tema ao conteúdo de sua disciplina.

Constará neste projeto, sobre a implementação da Lei 10.639/03 na Educação Física, a Cultura Corporal

e Diversidade, um dos elementos articuladores das Diretrizes Curriculares para a disciplina de Educação

Física, que objetiva um convívio de respeito nas relações sociais e nas diferenças, e o conteúdo

estruturante da Educação Física, Dança, especificamente danças folclóricas de matriz africana,

enfocando o Samba de Roda do Recôncavo Baiano, declarado em 2005 pela UNESCO como “Obra Prima

do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade”. A temática será desenvolvida por estratégias

metodológicas com atividades investigativas, pesquisas e atividades sistematizadas. Espera-se que ao

final do projeto os estudantes possam reconhecer que essa dança, com fortes traços dos costumes e

crenças dos africanos, inicialmente realizados pelos escravos, que aqui foi adapta, agregou-se a

costumes europeus, mas sem, contudo perder suas raízes, também possibilitará enriquecer a sua prática

corporal e fazê-lo refletir sobre a importância de valorizar a herança cultural brasileira herdada desse

povo.

Cultura Africana; Cultura 

Corporal e diversidade; Dança

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SANDREMARA 

DAMICO REVELINI

A VALORIZAÇÃO DA 

PRÁTICA DA CAPOEIRA 

NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL

Este projeto trata sobre a prática da capoeira nas aulas de educação física do ensino fundamental. O

objetivo é propor aos alunos do 6º ano o conhecimento elementar da capoeira, para que se apropriem.

Através da vivência dos movimentos da capoeira, espera-se que os alunos valorizem a sua prática nas

aulas de educação física. Além da história da capoeira, os movimentos básicos como a ginga, algumas

esquivas, alguns golpes e demais elementos da capoeira também estão descritos neste trabalho. A

metodologia adotada neste estudo é a pesquisa qualitativa. Além das questões referentes à teoria e a

prática da capoeira, as capacidades e dificuldades de cada aluno para a realização das atividades serão

observadas e consideradas. Isto porque ninguém é igual na realização de atividades práticas. As

questões culturais da capoeira também serão ressaltadas.

Capoeira, educação física, escola, 

ensino fundamental.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA BEATRIZ BATISTA IRALA

STEP NO ENSINO MÉDIO: 

UMA PROPOSTA 

METODOLÓGICA

Este projeto de intervenção pedagógica na escola, desenvolvido no ano de 2014, no Programa de

Desenvolvimento Educacional – PDE do Estado do Paraná, intitulado como Step no Ensino Médio: uma

proposta metodológica tem como seu principal objetivo, apresentar uma metodologia a ser aplicada nas

aulas de step para que as alunas exercitem, com prazer, as atividades propostas e possam dar

continuidade a esta prática fora do ambiente escolar. Este trabalho será realizado com as alunas do 3º

ano do ensino médio, onde será dada a oportunidade para que elas conheçam melhor o seu

desenvolvimento corporal e possam praticar um estilo de ginástica da qual acarretarão benefícios físicos

e psíquicos onde resultarão numa melhora em sua qualidade de vida. É importante ressaltar que será

elaborada uma proposta metodológica através de um desenvolvimento pedagógico e didático iniciando

pelos movimentos básicos, no estilo livre, aumentando gradativamente a complexidade até chegar ao

estilo coreografado, fazendo uso da música como elemento motivador e incentivador para o prazer da

execução das atividades elaboradas através do conteúdo abordado. A conscientização sobre a

importância da prática regular de uma atividade física é uma intenção desse projeto, sendo assim, os

passos de Step, da ginástica de academia, deverão ser apresentados de forma motivadora e atrativa

para que sirva como elemento incentivador para a obtenção de uma vida saudável.

Ginástica; Step; Ensino médio; 

Proposta metodológica.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

FABIANA LAMOUR 

TOMO

Educação Física escolar e 

o esporte nas aulas do 6º 

ano do Ensino 

Fundamental

Este projeto iniciou porque Educação é um processo que envolve o homem e a sociedade, muda no

tempo e no espaço e, num tempo tão mutável como o nosso, ela encontra desafios, justificando assim

propostas novas e criativas. o questionamento para o desenvolvimento deste estudo é: para nós,

professores de Educação Física, o que mudou em nossa metodologia com essas perspectivas? Vamos

voltar no tempo de alunos e lembrarmos dos professores que nos ensinaram e, com intuito de

aprofundar e analisar nossas práticas vamos lembrar dos profissionais que lecionam ou lecionaram nas

escolas em que trabalhamos. Apesar da distância entre as épocas verificamos ao menos três perfis de

professores, o primeiro é aquele que joga a bola, o segundo é o professor treinador seu objetivo é

ensinar gestos esportivos nas aulas e o terceiro,e mais raro, é atento as diversas formas de

manifestações dos alunos, utilizando o movimento humano como instrumento diagnóstico detectando

suas possíveis dificuldades, necessidades ou carências, visando a superação das mesmas. O

conhecimento do meio em que estamos inseridos e a utilização de metodologias adequadas resultará na

contribuição para o aluno receber a informação, acomodá-la e utilizá-la em proveito próprio sem deixar

de adquirir conhecimento. Dessa forma, as aulas de Educação física embasadas na iniciação esportiva e

no desenvolvimento multilateral vão muito além da simples transmissão de gestos esportivos e tornam-

se um ambiente propício para que a riqueza cultural se manifeste. Enfim é necessário que nosso

conhecimento vá além da Educação Física buscando em outras áreas elementos que enriqueçam nossa

prática.

Esportes Coletivos; 

Desenvolvimento 

Multilateral;Iniciação Esportiva; 

Ensino Fundamental.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

FABIANE DE CASSIA 

ROSA

STREET DANCE: UM 

NOVO RITMO 

CONTAGIANDO O 

ESPAÇO ESCOLAR

A dança de rua é configurada como uma manifestação artística de ampla riqueza cultural que tem se

difundido cada vez mais em diversos espaços da sociedade. Nesse contexto, porque não inserir esse

ritmo nos espaços escolares a fim de estimular os jovens em sua capacidade de sentir, pensar e agir no

mundo? Essa pesquisa apresenta algumas considerações em relação ao ensino da dança de rua na

escola, bem como os seus objetivos e a sua contribuição, tanto para o aluno quanto para a comunidade

escolar. É um estudo de caráter qualitativo, cujo objetivo é compreender valores, motivações e

sentimentos dos nossos jovens. Dança de rua; Motivação; Escola.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

FERNANDO HOLLANDA 

JUNIOR

A CONTRIBUIÇÃO DO 

TÊNIS DE MESA NA 

CONCENTRAÇÃO E NO 

DESEMPENHO 

ACADÊMICO DE 

ESTUDANTES

A presente proposta visa identificar a contribuição da modalidade esportiva Tênis de mesa na

concentração e no desempenho acadêmico dos alunos do Colégio Estadual Professora Maria Lopes de

Paula de Almirante Tamandaré. A metodologia se dará através de um levantamento bibliográfico com a

finalidade de fundamentar e discutir sobre a importância da prática esportiva por meio da modalidade

do Tênis de Mesa. Em seguida, pretende-se selecionar uma amostra de estudantes para implementar

uma intervenção pedagógica nas aulas de Educação Física. A proposta compreenderá a aplicação de

conteúdos teóricos e práticos sobre o Tênis de Mesa. A intervenção se realizará 3 vezes por semana em

contraturno com duração de 1 hora cada aula. Os conteúdos teóricos e práticos deverão ser

desenvolvidos ao longo do primeiro semestre de 2015 e compreenderá as seguintes temáticas:

Primeiramente será feita uma avaliação de quantos movimentos o aluno consegue completar o Jogo de

Hanói com 3 discos. Após e ao longo do semestre será desenvolvido o Tênis de mesa (saque, recepção e

ataque). Ao final da intervenção, será refeita a avaliação da Torre de Hanói e a coleta das notas

bimestrais, os quais serão comparados. Espera-se que ao final da intervenção, os alunos participantes

tenham apresentado melhora no desempenho acadêmico baseado no fato de que o Tênis de Mesa

contribui positivamente aumentando a coordenação motora (grossa e fina), lateralidade, noção de

espaço e tempo, equilíbrio, força, velocidade, precisão, resistência aeróbica e anaeróbica e,

principalmente a concentração que o tema principal deste projeto.

Educação Física, Tênis de Mesa e 

Concentração



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JEFFERSON MARQUES 

LANDAL

O USO DE CRITÉRIOS 

PARA ELIMINAR AS 

DIFICULDADES NO 

PROCESSO AVALIATIVO 

NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR QUE 

COMPROMETEM O 

PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM

No processo educativo, a avaliação deve se fazer presente, tanto como meio de diagnóstico do processo

ensino aprendizagem quanto como instrumento de investigação da prática pedagógica, sempre com

uma dimensão formadora, uma vez que, o fim desse processo é a aprendizagem, ou a verificação dela,

mas também permitir que haja uma reflexão sobre a ação da prática pedagógica (PARANÁ, 2008). Assim

sendo, os instrumentos de avaliação estão diretamente relacionados com o grau de abordagem dos

conteúdos em função dos objetivos propostos, desse modo, os professores poderão construir inúmeros

instrumentos de avaliação para cada conteúdo e para cada objetivo específico. É importante ressaltar

que a avaliação se concretiza de acordo com o que se estabelece nos documentos escolares como o

Projeto Político Pedagógico e, mais especificamente, a Proposta Pedagógica Curricular e o Plano de

Trabalho Docente, documentos necessariamente fundamentados nas Diretrizes Curriculares. O ato de

avaliar não é um empreendimento meramente mecânico, pois envolve um julgamento de valores

(LUCKESI, 2006), não basta só classificá-lo em termos de rendimento, é preciso que o professor auxilie e

valorize o seu conhecimento adquirido, para que o mesmo avance vindo a atingir um âmbito maior de

competência necessária, tornando o ato de avaliar não um momento isolado, mas uma oportunidade de

retornar a aprendizagem do modo objetivo e positivo. A avaliação na competência profissional inclui

práticas diversas, ou seja, trata-se de uma atividade profissional integrante do processo de

planejamento e desenvolvimento curricular que implica a realização de várias operações interligadas

(OLIVEIRA, 1998).

APRENDIZAGEM; AVALIAÇÃO; 

CRITÉRIOS AVALIATIVOS.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA LUCIANE UKACHENSKI

Tênis de Campo Na 

Escola. Oportunizando 

Alunos da Escola Pública a 

Praticar um Esporte 

Elitizado.

Muitas vezes os alunos entendem que os eportes e as demais atividades corporais não deve ser

privilégios apenas dos esportistas ou das pessoas em condições de pagar por academias e clubes. A

vivência do tênis de campo na escola pública, proporcionará muito mais que o prazer de se praticar um

esporte de elite, mas mostrará que esses estudantes podem sim realizar atividades desse gênero,

mesmo não tendo condições financeiras. O objetivo desse projeto como intervenção no meio escolar,

oportunizará os estudantes da escola pública a praticar um esporte elitizado como o tênis de campo,

obtendo assim a socoialização de diferetes classes sociais.

Escola;Tênis De 

Campo;Socialização;Valores 

Humano.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARCELO 

NASCIMENTO GUEBER

A Ética como prática na 

Educação Física Escolar: 

transcendendo os 

conteúdos.

Este projeto apresenta a inclusão da solidariedade, justiça, respeito mútuo e diálogo - que são valores

morais universais - nos conteúdos Jogos e Brincadeiras da disciplina de Educação Física. Serão

destacadas atividades que melhor permitam a abordagem reflexiva da temática ética, para alunos do 6º

ano do Ensino Fundamental. A proposta apresentada nesse projeto surgiu da constatação de que a

Educação Física pode contribuir ainda mais para o desenvolvimento da autonomia responsável de seus

alunos, por meio de ações intencionais e planejadas pelo professor, que figura como mediador dos

processos de ação e reflexão durante as aulas. Intenciona-se com esse projeto, perceber os efeitos

produzidos pelas atividades realizadas, nas atitudes sociais / relacionais dos alunos envolvidos,

especificamente no ambiente escolar. Os autores usados como referência para essa pesquisa são

Candiotto (2011), Gallardo (1998), Heemann (2001), Santos (2004), Soares (1992), Sung (2011), Taille

(2014) e Vázquez (2002). A metodologia aplicada nessa pesquisa é de abordagem qualitativa, tendo

como procedimento a pesquisa-ação. Espera-se evidenciar com esse projeto, as potencialidades da

disciplina de Educação Física, incorporando a temática da Ética em seus conteúdos, para o

desenvolvimento e fortalecimento do aluno-cidadão.

Educação Física; Ética; Moral; 

Valores; Jogos e Brincadeiras

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARCO AURELIO 

ALVES

Caminhada em Trilhas 

Naturais: Uma 

Perspectiva 

Interdisciplinar a Partir da 

Educação Física

O projeto a ser aplicado no Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves de Colombo PR, para alunos do

ensino médio, apresenta o tema Caminhada Em Trilhas Naturais: uma perspectiva interdisciplinar à

partir da Educação Física e a relação dos esportes de aventura com a conscientização ambiental, tendo

como finalidade, partir dos princípios da prática corporal e visar a interdisciplinaridade, trabalhando com

a valorização e a conscientização da caminhada em ambientes naturais para que haja uma comunhão do

esporte com a ecologia, estabelecendo uma relação interdisciplinar em que a Educação Física crie

pontos de convergência entre as demais disciplinas, conscientizando a comunidade escolar e a

sociedade em geral dos problemas ambientais que ameaçam o futuro da existência humana em nosso

planeta. O projeto apresenta uma metodologia interdisciplinar que proporciona aos alunos novas

experiências corporais através da caminhada e, consequentemente, a aquisição de hábitos saudáveis e

melhor qualidade de vida e, numa dimensão mais acentuadamente sociocultural, esclareça aos alunos,

as relações entre esporte, sociedade e preservação ambiental, para que, durante e após o período

formal de aulas, eles tenham condições de manter uma prática esportiva regular, sem o auxílio de

especialistas e compreendam seu papel na sociedade.

Caminhada em Trilhas; Ensino 

Médio; Conscientização 

Ambiental; Proposta 

Interdisciplinar



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

EDENILCE APARECIDA 

OLIVEIRA

Acontribuição da 

Educação Física na 

educação das relações 

étnico-raciais, através de 

jogos e brincadeiras.

O objetivo deste estudo é fazer um levantamento sobre jogos e brincadeiras de origem africana e afro-

brasileira, para em um segundo momento, realizar o desenvolvimento das mesmas em uma intervenção

nas aulas de Educação Física, na cidade de São José dos Pinhais; fazendo um resgate dessa cultura e

buscando minimizar a discriminação étnico-racial. Aproveitando um interesse maior, pelo lúdico, da

turma de 6º ano do ensino fundamental, oportunizá-los a vivência desses jogos e brincadeiras,

contextualizando sua origem e importância cultural; identificando situações preconceituosas acerca da

questão racial. Por se tratar de uma pesquisa-ação, inicialmente serão catalogadas as brincadeiras a

serem realizadas com a faixa etária já citada, articulando um conhecimento teórico-prático,

direcionando para um trabalho de interação e socialização da diversidade cultural brasileira.

Educação Física; cultura afro-

brasileira; jogos e brincadeiras

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JANETE CRISTINA DE 

MOURA PADILHA 

ZIOMEK

JOGOS COOPERATIVOS: O 

DESENVOLVIMENTO DE 

VALORES NA EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR

Este projeto e pesquisa analisará as relações das experiências corporais dos alunos do primeiro ano do

Ensino Médio regular diurno por meio de jogos cooperativos, aprendizagem colaborativa que será

realizado no Colégio Estadual Eleutério Fernandes de Andrade no município de Quitandinha no Estado

do Paraná. O projeto será realizado com pesquisas bibliográficas, questionários aplicados aos alunos do

primeiro ano do Ensino Médio e aplicação de uma gincana semi-cooperativa com a comunidade escolar,

monitorada pelos alunos do primeiro ano. A pesquisa será fundamentada nas propostas do Dr. Terry

Orlick (1978), o qual realizou diversos estudos sobre competição e cooperação e é um dos principais

defensores da desenfatização do espírito competitivo, não obstante, o passo seguinte da realização do

trabalho será a organização, formulação e reformulação de um fichário de jogos focando a cooperação,

utilizando-se de jogos cooperativos primitivos e contemporâneos, destacando as experiências corporais

adquiridas por um grupo maior que abrange a comunidade escolar. Dessa forma, esperamos identificar

as necessidades do desenvolvimento de valores e atitudes que atenuem os efeitos da excessiva

competição entre crianças e adolescentes, contribuindo para uma vida com mais qualidade,

generosidade e atitudes cooperativas mais frequentes em seu cotidiano.

Competição;Cooperação;Criativid

ade



EDUCAÇÃO 

FÍSICA JUCELIA DA SILVA

O VALOR DO FUTSAL 

COMO UM MEIO DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

ALUNOS COM BAIXA 

AUTOESTIMA E BAIXO 

RENDIMENTO ESCOLAR.

O programa a seguir é de suma importância para a comunidade escolar do Colégio do Campo

Maximiano Pfeffer, pois vem de encontro com a necessidade de atingir os alunos do 9ºano, com

defasagem de aprendizagem, atraso em idade série, autoestima baixa e que vivem em situação de risco.

O Projeto Paracurricular Esportivo de futsal tem, como princípio básico, oferecer aos alunos uma

atividade prazerosa que aumente sua autoestima e que funcione como uma forma de inclusão social,

uma vez que os próprios alunos do 9ºano, discriminam-se com atitudes impróprias, que acabam

afastando-os dos demais participantes do grupo escolar . A comunidade não oferece lugares que possam

servir aos adolescentes para praticar esporte e lazer fora do ambiente escolar, pois, como toda

localidade de interior, não possui praças, clubes e outros . Vários estudos demonstram a importância do

esporte na vida das pessoas, principalmente para crianças e adolescentes sem perspectiva. Por meio do

esporte faz-se possível a integração social, o resgate de valores, o estabelecimento de regras, a

convivência social, o despertar do interesse pelo aprendizado, entre outras coisas fundamentais para o

indivíduo. Os projetos sociais esportivos priorizam as classes menos privilegiadas que,

consequentemente, possuem maiores chances de estar em situações de risco social, por muitas vezes

encontrarem-se à margem da sociedade, seja nas ruas arriscando-se em meio a drogas, ou em meio a

trabalhos forçados, abusos sexuais, agressões de todos os tipos. O esporte na escola, através da inclusão

social, tem a capacidade de estimular o desenvolvimento sociocultural e cognitivo, servindo para os

estudantes como um prêmio que vai estabelecer vínculos positivos, que resgatem o educando para uma

vida mais segura, saudável, digna e, assim, construindo e modificando seu futuro.

Autoestima; Esporte; 

Aprendizado; Inclusão; Futsal.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

PAULO MARQUES DA 

SILVA

TIC´s COMO 

FERRAMENTAS NO 

PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DO 

BASQUETEBOL

As Tecnologias de Informação e Comunicação fazem parte da sociedade atual e são uma realidade

dentro da escola, assim, as mudanças nas práticas pedagógicas são necessárias para acompanhá-las e

utilizá-las em prol da construção do conhecimento. As relações entre os sujeitos e as tecnologias foram

modificadas ao longo das últimas décadas. No início os educandos eram passivos e recebiam os

conhecimentos através de aulas expositivas; hoje, com um toque na tela acessam milhares de

informações. As questões metodológicas para utilizar estas tecnologias em favor do processo de ensino

e aprendizagem, se tornam um verdadeiro desafio para os docentes, em todas as áreas do

conhecimento. Das modalidades tradicionalmente utilizadas nas aulas de Educação Física, o Basquetebol

apresenta uma dificuldade muito grande na parte das regras, são muitos detalhes a serem observados

durante o jogo. O drible foi escolhido por se tratar de um dos principais fundamentos do jogo de

basquetebol, pois é a forma de se deslocar na quadra, sem cometer falta. No drible será verificado a

postura corporal e o erro mais comum que é a violação da regra, durante o jogo, chamada de “dois

dribles” ou duplo drible. O projeto pretende demostrar que o uso destas tecnologias em sala de aula é

possível, e que o professor pode adaptá-las e utilizá-las de forma produtiva no seu dia a dia. O projeto

será aplicado em duas turmas do Ensino Fundamental, anos finais, uma de aplicação do projeto e outra

de controle. Após a aplicação, serão analisados os dados da pesquisa e verificadas as proposições feitas.

tecnologia de informação e 

comunicação; basquetebol; 

drible; dois dribles



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

EDIMARA DOS SANTOS 

DIAS

A Prática do Badminton 

para alunos dos 6° anos 

do Período Matutino da 

Escola Estadual 

Guimarães Rosa

O presente projeto de intervenção pedagógica propõe oferecer aos estudantes a prática de iniciação

esportiva do badminton com o intuito de contribuir como forma de auxílio do desenvolvimento motor e

a opinião dos alunos sobre essa vivência. A implementação deste projeto ocorrerá com alunos do 6º ano

do Ensino Fundamental da Escola Estadual Guimarães Rosa, no município de Assis Chateaubriand. A

pesquisa será por meio da aplicação de atividades teóricas e práticas de iniciação esportiva do

badminton e aplicação de questionário para verificar as opiniões dos estudante sobre este conteúdo e os 

resultados serão representados numericamente de forma absoluta e relativa.

Badminton; Iniciação esportiva; 

Desenvolvimento motor;

EDUCAÇÃO 

FÍSICA VALDEMIR DA SILVA

A COOPERAÇÃO NOS 

JOGOS E ATIVIDADES 

POPULARES COMO 

FACILITADORA DA 

SOCIALIZAÇÃO E 

APRENDIZAGEM DOS 

CONTEÚDOS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA

A Educação Física necessita encontrar uma abordagem mais significativa para os sujeitos aprendizes.

Com base nisso, focamos como objeto de estudo, as atividades pautadas na abordagem da Cooperação,

a fim de que se possa diminuir a competição acirrada existente entre os sujeitos e regatar o prazer da

prática da atividade física, favorecendo a socialização dos mesmos. O objetivo é proporcionar atividades

da disciplina de Educação Física pautadas na abordagem da Cooperação visando o desenvolvimento da

aprendizagem de conteúdos de Educação Física e socialização dos alunos do 1º ano do curso de

Formação de Docentes do Colégio Chateaubriandense, do município de Assis Chateaubriand – Pr. Como

referencial bibliográfico de apoio, são apresentadas ao longo do projeto a História da Educação Física e

suas Tendências Pedagógicas nos períodos mais marcantes da história da Educação Física, passando pela

Higienista, Militarista, Tecnicista, Desportivista, abordagens construtivista/interacionista, crítico-

superadora e desenvolvimentista. Ainda, trazemos à tona referenciais sobre os jogos e brincadeiras

populares, esporte, a importância da Educação Física escolar e a abordagem dos Jogos Cooperativos. A

pesquisa será de caráter descritivo sendo que sua intervenção será realizada de fevereiro a junho de

2015. A mostra será composta por aproximadamente 30 sujeitos. O instrumento adotado para coleta de

dados será um questionário, composto por questões fechadas e abertas. Espera-se com essa intervenção 

que os alunos desenvolvam posturas e atitudes mais cooperativas, apresentem maior aprendizado dos

conteúdos e maior abertura à socialização.

Educação Física escolar; Jogos 

cooperativos; Jogos e 

brincadeiras.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA ATAIDE AFONSO

A relação entre o 

sedentarismo e a 

obesidade: proposta para 

o entendimento das 

consequências de um 

estilo de vida sedentário: 

alunos do 8º ano do 

Colégio Estadual José 

Sarmento Filho EFN, do 

Município de Iretama.

O trabalho proposto será desenvolvido na disciplina de Educação Física, tendo como principal objetivo

verificar o nível de atividade física e aptidão física de alunos do 8º ano do Colégio Estadual José

Sarmento Filho E.F.N. com vistas a problematizar a relação entre a prática de atividade física e a saúde.

Sabe-se que o sedentarismo é um dos fatores de risco intimamente relacionados ao aparecimento da

obesidade, que leva a ocorrência de inúmeras doenças crônicas não transmissíveis que irá acometer a

população adulta e que tem atingido, sobretudo, alunos no período da adolescência. Entende-se que as

doenças mais comuns são o diabetes, a hipertensão, doenças cardiorrespiratórias e outras que estão

associadas à obesidade. No tocante ao público-alvo para a implementação da proposta percebe-se que a

alimentação dos alunos na fase da adolescência, muitas vezes não é adequada, tendo em vista a falta de

orientações na escola e na própria família. A isso se juntam as questões inerentes à falta de hábito nas

atividades físicas, ocorrendo aí o sedentarismo, pois se percebe que os adolescentes preferem jogos e o

acesso à internet em detrimento às práticas físicas e hábitos saudáveis. Nesse contexto, é importante

destacar que as consequências de uma alimentação inadequada e de uma vida estritamente sedentária

ocasiona diversos males à saúde do adolescente, sendo então necessária a realização de intervenções

orientando os adolescentes sobre essa questão.

sedentarismo, obesidade, 

alimentação, atividade física.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

CLAUDINEIA RAMOS 

FARIAS

JOGO DE XADREZ: 

PROPOSTA DE 

FORMAÇÃO DE 

DOCENTES DE NÍVEL 

MÉDIO PARA UTILIZAÇÃO 

DO XADREZ NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL I

Esta proposta pretende por meio de uma intervenção pedagógica criar um espaço de discussão e

inserção do Jogo de Xadrez com alunos do 3º Ano do curso de Formação de Docentes de uma escola

pública da rede estadual paranaense no Município de Fênix - Pr. Neste sentido, espera-se que as

atividades desta propostas possam contribuir para formação mínima necessária para que estes futuros

professores possam abordar o Jogo de Xadrez de forma satisfatória com os alunos da Educação Infantil e

Ensino Fundamental I.

Jogo de Xadrez; Formação de 

Professores; Educação Física.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ISABEL CRISTINA DOS 

SANTOS FERNANDES

Umbanda: prática cultural 

e religiosa afro-brasileira 

no município de 

Araruna/PR

Com a implementação da Lei 10.639/2003, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura Afro-brasileira e Africana em 2004 e, no

caso do Paraná, da Deliberação 04/06 do Conselho Estadual da Educação, o ensino da Historia tende a

passar por uma grande transformação. O Brasil recebeu negros ao longo dos séculos de vários lugares da

África. Existe uma diversidade cultural muito grande, mas costuma-se elencar dois principais grupos que

abarcam uma variedade de etnias por conta das semelhanças linguísticas e hábitos culturais: os

sudaneses e bantos. Muitas são as manifestações religiosas no Brasil que tem origem na matriz africana:

Candomblé, Umbanda, Tambor-de-mina, Tambor-da-mata ou Terecô, Xangô de Recife, Batuque entre

outros. Procurei sintetizar os elementos comuns entre estas religiões. Para conhecer a filosofia e a

cosmo-visão é necessário um aprofundamento em seus ritos e em sua mitologia e isto acontece por

meio da experiência e participação nos rituais. Quanto ao campo de investigação desse projeto, trata-se

de um espaço organizado para realização de culto religioso, denominado Tenda Espírita de Umbanda Pai

Pedro Servino de Angola presente no município de Araruna/PR. A Tenda Espírita de Umbanda Pai Pedro

Servino de Angola, situada na região central de Araruna/PR apresenta seu funcionamento no município

desde a década de 90 nas sextas-feiras e sábados, com 23 participantes das seções e conta também com

público oriundos dos setores urbanos e rurais e de diversas localidades fora dos limites do município.

Lei 10.639/03; Umbanda; 

Religiosidade afro-brasileira.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA ISMAR KATH

Possibilidades docentes 

com o badminton no 

ensino fundamental por 

meio de uma abordagem 

crítico-superadora

O presente projeto tem como objetivo apresentar o badminton como alternativa de prática docente

dentro da Educação Física, no ensino fundamental, a partir de uma abordagem crítico-superadora, em

uma realidade onde, muitas vezes, os esportivos coletivos (basquetebol, voleibol, futsal, handebol) são

vistos como práticas hegemônicas. Em muitas escolas, estas práticas hegemônicas são as únicas

conhecidas pelos alunos e frequentemente, mesmo que sem intenção, acabam por excluir aqueles que

apresentem dificuldades. A introdução do badminton tem como meta fazer com que o aluno sinta mais

prazer durante as aulas e, ao mesmo tempo, tenha mais possibilidades de movimentos, gerando uma

maior motivação durante as novas práticas, pois o esporte na escola deve ser visto como possibilidade

de convivência social e respeito mútuo, contribuindo para a formação do ser humano. Para se efetuar a

análise do processo, será utilizado um relato diário de cada encontro com o grupo de alunos envolvidos,

proporcionando reflexões a respeito dos conhecimentos e experiências vividos em cada aula, para que

haja a manutenção ou a modificação dos métodos aplicados.

badminton; educação física; 

metodologias



EDUCAÇÃO 

FÍSICA ADEMILTO MIOLA

A prática pedagógica do 

ensino do basquetebol no 

6º ano do ensino 

fundamental

O que nota hoje no processo de ensino-aprendizagem do Basquetebol dentro das aulas de Educação

Física, é a utilização de exercícios repetitivos e com pouco estímulo do ambiente de jogo, que

desmotivam os alunos, os afastam das aulas, e consequentemente prejudicam o aprendizado. Portanto,

como o ensino do Basquetebol poderia ser reestruturado de forma a se tornar mais

motivante/interessante para alunos e professores? Como objetivo, buscamos fornecer subsídios

metodológicos para a reestruturação do ensino do Basquetebol dentro do contexto escolar, enfocando

nas atividades relacionadas com o lúdico, o jogo e as situações de jogo. O projeto destina-se a realizar a

intervenção no Colégio Estadual Jardim Clarito, na cidade de Cascavel-PR, para alunos do 6º ano do

ensino fundamental, com faixa etária predominante entre 10 e 11 anos, etapa que, dentro do ensino dos

jogos esportivos, se caracteriza pela necessidade do envolvimento lúdico do praticante com a atividade,

caracterizando o ensino intencional e a aprendizagem incidental. Através desta proposta, pretendemos

explorar o ensino inclusivo, propiciando, através da própria atividade relacionada ao contexto do jogo, a

participação efetiva e o consequente envolvimento de cada aluno, dentro dos seus próprios limites.

Como metodologia de ensino, utilizaremos de maneira predominante, situações de jogo e jogos de

maneira geral, sejam reduzidos, modificados, pré-desportivos e até mesmo, o jogo formal. Espera-se

ampliar o envolvimento com a prática, democratizando o processo de ensino-aprendizagem e,

consequentemente, estimulando a afeição do aluno pela prática esportiva também fora do ambiente

escolar, gerando um estilo de vida ativo.

Ensino; Basquetebol; Jogos; 

Lúdico

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ANGELA GLORIA PIANO 

TOIGO

Dança na Escola: Uma 

proposta pedagógica 

pautada na Pedagogia 

Histórico-Crítica.

Dentre os vários conteúdos que trabalhamos na escola, a dança é aquele que mais me desafia no

sentido de buscar a construção de realidades diferentes daquelas que vivenciamos cotidianamente,

contribuindo para a formação de indivíduos mais sensíveis, críticos, criativos e transformadores. Sendo

assim, acredito que todo conteúdo de dança a ser trabalhado deve ser abordado com um bom

embasamento teórico verificando as possibilidades de movimentos que a mesmo permite. A dança é um

campo de aprendizagem privilegiado, porém, enquanto objeto de ensino-aprendizagem escolar, tem

deixado muito a desejar e, em alguns momentos, devido a vários motivos, tem sido esquecida dentro do

ambiente escolar. Sendo assim, sentimos a necessidade de trabalhar com os educandos – nos 6ºs Anos –

o conteúdo de Dança, utilizando mecanismos capazes de desenvolver a Cultura Corporal, integrando-os

no contexto sócio cultural no qual encontram-se envolvidos, com maior facilidade. Justifica-se a escolha

da dança por considerá-la um elemento favorável ao desenvolvimento do aluno. Optou-se pela

pedagogia histórico-crítica, acreditando que através dela pode-se trabalhar os conteúdos de forma

contextualizada, em função das necessidades sociais a que estes devem responder. Temos como

objetivo geral identificar as possibilidades e dificuldades em trabalhar com dança, nas aulas de educação

física. O público objeto de intervenção deste projeto são os alunos dos 6ºs Anos do Ensino Fundamental

do Colégio Estadual Professora Júlia Wanderley. Para a avaliação do projeto será realizado um diário de

campo para o relato das ações previstas. Será realizada também uma avaliação junto aos alunos para

determinar a relevância das ações propostas.

Dança – Metodologia – Cultura 

Corporal



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

DOMERCILIA CANDIDA 

CORREA FRISON

Jogos e brincadeiras 

lúdicas e cooperativas 

para discentes do 6º ano 

do Ensino Fundamental

O projeto de intervenção tem como tema o conteúdo jogos e brincadeiras, mas pautado em ações

cooperativas e lúdicas. O objetivo será realizar um estudo a partir de uma intervenção nas aulas com o

conteúdo Jogos e Brincadeiras pautado em ações cooperativas e lúdicas para um sexto ano do Ensino

Fundamental do Colégio Estadual José de Alencar da cidade de Braganey/PR e, no final, verificar a

opinião dos estudantes. A intervenção proposta parte do pressuposto da necessidade da incorporação

de valores e atitudes humanizantes as quais poderão ser desenvolvidas por meio da realização das

referidas atividades educativas no sentido de desenvolver o interesse dos educandos pela realização das

tarefas e a construção da autonomia crítica. Em outras palavras, trazem a possibilidade real de realizar

ações alternativas no cotidiano das aulas, como por exemplo, valorizando mais a aprendizagem e a ajuda 

do que as manifestações competitivas que impregnam a sociedade, que pode levar ao individualismo e a

reações violentas. O estudo será descritivo e os sujeitos do estudo serão em torno de 25 discentes de

um sexto ano. Serão elaboradas e ministradas atividades com caráter lúdico e cooperativo e no final os

estudantes responderão um questionário (instrumento) demonstrando suas opiniões sobre as aulas

nesse formato. As ideias cooperativas carregam consigo a visão crítica da sociedade, descartando alguns

pensamentos e opiniões de que esta forma de ação seria apenas para docilizar os discentes.

Educação Física; Jogos e 

Brincadeiras; Ensino 

Fundamental

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

FLAVIA DE FREITAS 

CORACA

Resgate dos Jogos e 

Brincadeiras nas aulas de 

Educação Física

O objetivo deste estudo é proporcionar um resgate dos jogos e brincadeiras tradicionais, com intuito de

buscar atividades que promovam formas de convivência social entre os alunos. Considerado como parte

da cultura corporal, os jogos e brincadeiras eram transmitidos de geração em geração. Com o

desenvolvimento da tecnologia, da industrialização e das redes sociais – que se encontram cada vez mais

presente no cotidiano, os jogos e as brincadeiras tradicionais vem gradativamente sendo deixados de

lado, pois as crianças passam horas em videogames, computadores e com outros recursos tecnológicos

disponíveis em seus lares e até mesmo na escola. Sendo assim, tem-se com proposta proporcionar um

resgate destes jogos os quais irão ser aplicados nas aulas de Educação Física. Vários são os aspectos que

inviabilizam o lúdico, a brincadeira: o fenômeno da urbanização, muitas crianças moram em

apartamentos ou condomínios, ruas com um grande número de veículos, e também o fator violência

que dificultam e reduzem ainda mais os referidos espaços. Tudo isso impossibilita as antigas brincadeiras 

e a participação das crianças em jogos coletivos. Sendo assim, este projeto será implementado em 32

horas aulas com os alunos do 6º A do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva do período matutino,

pertencente ao município de Cascavel/PR. Como instrumento de coleta de dados, será aplicado um

questionário pré-teste para investigar o conhecimento dos alunos sobre jogos e brincadeiras

tradicionais, e após a realização das atividades de intervenção será aplicado outro questionário (pós-

teste), que servirá para avaliar os resultados obtidos com as atividades que foram desenvolvidas.

Resgate – Interação – Jogos e 

Brincadeiras



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

NIVALDO PEREIRA DA 

SILVA

O JOGO DE XADREZ 

COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA: A 

UTILIZAÇÃO DO JOGO 

LÚDICO NA MELHORIA 

DO RENDIMENTO 

ESCOLAR

Nos dias de hoje o Xadrez vem sendo pouco usado nas escolas como um objeto para o desenvolvimento

das habilidades como: raciocínio, atenção e concentração. Diante disso são vários os problemas afligem

nossos educadores que consequentemente tentam encontrar possíveis soluções. Neste sentido este

projeto tem por objetivo proporcionar aos alunos com dificuldades de aprendizagem e absorção de

conhecimentos a aquisição de conhecimentos e à concentração através dos fundamentos do xadrez. O

mesmo caracteriza-se como uma pesquisa de campo descritiva exploratória participativa. O objeto para

o referido estudo será composta por todos os alunos do ensino Fundamental que frequentam o Colégio

Estadual José Bonifácio de Anahy. A amostra para o referido estudo será composta por 20 alunos,

escolhidos de forma intencional, que apresentam dificuldade de aprendizagem do 7ª ano do Ensino

Fundamental. O instrumento utilizado no estudo serão pareceres dos professores e analise do

rendimento escolar através de planilha de notas e conceitos individuais. Pretende-se atingir os objetivos

específicos de oportunizar a prática do jogo de xadrez bem como estimular o seu aprendizado;

proporcionar ao aluno a aquisição do conhecimento e habilidades básicas para o jogo de xadrez; analisar

o nível de aprendizagem do aluno obtida com o desenvolvimento do Projeto Xadrez na escola; verificar

melhorias de forma interdisciplinar no conhecimento dos alunos e desenvolver a capacidade de

raciocínio lógico, atenção, concentração, memória, criatividade, observação e tomada de decisão.

Raciocínio, Socialização, 

Inteligência, Autonomia

EDUCAÇÃO 

FÍSICA VALDEMIR LINKE

CONTRIBUIÇÃO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA 

A DIMINUIÇÃO DA 

INDISCIPLINA E 

CONDUTAS VIOLENTAS 

NA ESCOLA

O trabalho em questão atém-se ao potencial da Educação Física como um componente essencial da

educação de qualidade, oportunizando através da pratica de atividades físicas, prevenir condutas de

violências que diariamente são vivenciadas no espaço escolar. Tem como objetivo geral propiciar ao

educando uma tomada de consciência e domínio das atitudes e conflitos, buscando na prática de

atividades esportivas elementos que promovam a paz, o respeito mútuo e solidariedade melhorando a

disciplina, auto-estima, relacionamento aluno,professor, escola e sociedade, objetivando menos

violência e melhoria, sucesso e interação na qualidade do processo educacional, garantindo o bem estar

e o desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos: físico, psicológico e intelectual. A população do

estudo será composta por todos os alunos do Colégio Estadual Professor Francisco Lima da Silva, onde a

amostra será os alunos pertencentes aos 9ª anos do ensino fundamental e 1ª anos do ensino médio. A

estratégia de ação será de aprofundar conhecimentos sobre esportes, atividades físicas e jogos, visando

compreender sua importância, aspectos técnicos e pedagógicos no ensino-aprendizagem, na intenção de

canalizar ações para superar os desgasstes interpessoal e emocional de convivência no ambiente

escolar, delimitando entender a necessidade de regras e o respeito neste espaço social. Espera-se com o

estudo, conscientizar os alunos e os educadores, para o desenvolvimento de um vínculo de confiança

com alunos e assim exercer influência positiva, auto-afirmação, senso crítico, além de servir como

orientador.

: Violência escolar, Bem estar, 

Convivência, Respeito



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ZILDA DE OLIVEIRA 

MOTA

JOGOS: SUA UTILIZAÇÃO 

COMO FERRAMENTA 

EDUCACIONAL

JOGOS: SUA UTILIZAÇÃO COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL Zilda de Oliveira Mota Luís Sérgio Peres

RESUMO: Alguns autores colocam que o xadrez é um esporte, ciência e arte. Como esporte é intelectual,

competitivo, que cria expectativa, desafio, divertimento, higiene mental, repouso; como ciência é

estratégia (técnica e tática), pesquisa, estudo, imaginação, descoberta, ideal de perfeição e como arte é

encanto, harmonia, mensagem de beleza, espiritual, prazer cultural, emoção e felicidade. Com este

pensamento e tendo como objetivo principal desenvolver estratégias de ensino visando o

desenvolvimento da aprendizagem nos alunos através do jogo, aprimorando habilidades de

concentração, raciocínio e tomada de decisão, bem como estimular a prática do jogo visando obtenção

de concentração e atenção, bem como aprimorar conhecimentos sobre o jogo de xadrez e outros jogos

que desenvolvam o raciocínio, verificando se o jogo auxilia no desenvolvimento intelectual de forma

interdisciplinar. O estudo caracteriza-se do tipo descritivo exploratório. A população será composta por

todos os alunos do Colégio Estadual Horácio Ribeiro dos Reis do município de Cascavel. A amostra será

composta por Alunos do 6º ano Ensino Fundamental. Como procedimento de ação será realizada uma

sondagem inicial dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem através de pré-teste e

selecionado o grupo de aplicação. No final será realizado novo teste em forma de pós-teste, bem como

analise de avaliações realizados por professores de outras disciplinas com relação se ocorreu ou não

melhorias em suas disciplinas. Como conclusão espera-se através deste estudo criar uma perspectiva de

trabalho conjunto entre escola, professores e alunos por meio de uma ação pedagógica de participação

mútua.

Raciocínio, Desenvolvimento 

intelectual, aprendizagem.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

EDNA DE SOUZA DA 

SILVA

O uso do telefone celular 

nas aulas de Educação 

Física

O presente trabalho tem como enfoque propor o uso do telefone celular como ferramenta pedagógica

no ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física. A partir da análise teórica sobre conceitos e

características das TIC\'s (Tecnologias de informação e comunicação), procuramos compreender a

inserção de novos recursos tecnológicos nas escolas e reconhecemos que ensinar através do uso de

tecnologias móveis parece ser um desafio que cria novos paradigmas em relação à educação.

Defendemos então o uso do telefone celular e seus dispositivos como mais uma possibilidade de recurso

didático que pode promover diferentes práticas educativas. Nesse sentido, a proposta, a ser realizada

com alunos do 9°ano do Ensino Fundamental, é subsidiar o professor na escolha de recursos da telefonia

móvel e da internet com vistas a publicar os trabalhos produzidos pelos alunos dos conteúdos

aprendidos em sala de aula em um documentário auxiliando na reflexão crítica e na construção do

conhecimento utilizando-se das TIC\'s como meio e não como fim último da educação.

Educação Física; ensino-

aprendizagem; celular; TIC\'s



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARA CARNEIRO DA 

COSTA

O jogo de xadrez e sua 

influência na disciplina 

escolar: um trabalho com 

atividades lúdicas

O presente projeto de intervenção tem como foco o Jogo de Xadrez e sua influência para a disciplina na

escola. O referido jogo tem características intelectuais, por exigir dentre tantas capacidades a atenção,

interpretação, abstração e raciocínio lógico-matemático. Desta maneira, aposta-se em elementos da

ludicidade, no jogo, para a possibilidade de enfrentamento à indisciplina escolar. Tem como objetivo

principal, colaborar com a disciplina escolar, por meio do jogo de xadrez, utilizando os elementos da

ludicidade. Assim, defini-se o seguinte problema: Quais as possibilidades de, o Jogo de Xadrez Lúdico,

colaborar para disciplina escolar, em uma turma do 6º ano da Escola Estadual João XXIII, no município de

São Jerônimo da Serra? A metodologia é de abordagem qualitativa e com o procedimento do tipo

pesquisa-ação. Pretende-se, por meio do Jogo de Xadrez Lúdico, diminuir a indisciplina em sala de aula.

Jogo de xadrez; disciplina; 

ludicidade

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARCIA BATISTA 

LOPES KIKUCHI

Possíveis causas do 

sedentarismo em 

adolescentes

Atualmente com o avanço tecnológico, é crescente o número de adolescentes que priorizam a realização

de outras atividades que não a prática de atividades físicas. O presente projeto visa detectar o nível e as

possíveis causas do sedentarismo em adolescentes em período de férias escolares, para posterior

trabalho de conscientização, visando uma prática que vá além da escola, com objetivo de melhorar

hábitos diários bem como a qualidade de vida.

Adolescente; sedentarismo; 

atividade física; qualidade de 

vida.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SILMARA SOARES DE 

OLIVEIRA

A importância dos jogos e 

brincadeiras no contexto 

escolar

Jogos e brincadeiras são construções culturais transmitidas e/ou permitidas em qualquer contexto

social; experimentadas autonomamente ou construída na relação com seus pares, influenciados pela

estrutura de rede social familiar, igreja, associações e escolas, processos educativos e acesso a bens

materiais e culturais, portanto constitui-se como fundamental no processo de desenvolvimento da

criança. Com base neste contexto, este o projeto tem como objetivo analisar a importância das

atividades lúdicas como os jogos, as brincadeiras no contexto escolar e resgatá-los, considerando que há

muito tempo estão adormecidos. Atualmente percebe-se que a maioria dos alunos apresenta

dificuldade de coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, dificuldade de interação em grupos,

agressividade, falta de respeito para com o outro (valores, direitos e deveres), entre outros, no entanto,

através do despertar dos jogos e brincadeiras no contexto escolar a proposta é implementar o projeto

sobre “Jogos e Brincadeiras” com a intenção de realizar atividades diferenciadas como um veículo de

ensino no desenvolvimento biopsicossocial dos alunos.Espera-se que a discussão proposta possa fazer

com que esta prática seja incorporada na proposta pedagógica da escola, integrando o aluno, professor,

funcionário e comunidade escolar. Jogos;Brincadeiras,aprendizagem



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

FERNANDO JOSE 

SANGLARD GESSI

A Importância e 

Benefícios do Xadrez no 

Processo de Formação

O projeto visa desenvolver o ensino do xadrez de forma regular e contínua para uma turma de 6º Ano do 

Ensino Fundamental, visando contribuir com o aprendizado em todas as disciplinas curriculares,

estimulando o raciocínio lógico e socialização. O xadrez ajuda nas disciplinas, pois, desperta o raciocínio

rápido, mas de maneira geral, é fundamental para poder jogar, saber as técnicas adequadas para aplicar

na vida, ajudando a manter a atenção na atividade que está sendo feita, sem dispersar ou desviar o

pensamento. Portanto, visando à utilização de instrumento pedagógicos especialmente criados para a

faixa etária dos adolescentes, para fazer do xadrez na escola um instrumento no desenvolvimento nas

atividades cotidianas de forma a desenvolver o intelecto, sociabilização, respeito e principalmente o

raciocínio lógico. Neste intuito propõe-se uma correlação com o cotidiano e a realidade escolar, para

que os alunos sejam beneficiados no seu aprendizado em todas as disciplinas curriculares. Xadrez;Reciocínio Lógico; Escola

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

IVETE MARINA 

KUROWSKI

Educação Física Escolar: A 

Superação dos 

Estereótipos de Gênero 

na Prática de Esportes

O Projeto Educação Física Escolar: A Superação dos Estereótipos de Gênero na Prática de Esportes surge

da necessidade de amenizar conflitos de gênero no ambiente escolar, sobretudo na disciplina de

Educação Física. A partir da identificação das relações de gênero presentes nas aulas de Educação Física

e também em nossa sociedade e de que forma elas se apresentam especificamente no trabalho com o

conteúdo Esportes Coletivos, pretende-se promover atividades que aproximem meninos e meninas, nas

modalidades de Futebol/Futsal, favorecendo desta forma o convívio harmonioso entre os discentes.

Educação Física; estereótipos; 

preconceito; gênero; esportesl

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LEONILDO RUBIO 

JUNIOR

USO SIGNIFICATIVO DO 

CELULAR NA EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR

Observando o uso do celular e suas consequenciais por alunos e professores, surgiu a ideia de montar

um projeto com o uso do celular como ferramenta pedagógica na sala de aula. Abre-se assim uma

discussão sobre um assunto polemico, que precisa ser trabalhado com diplomacia e torná-lo um aliado

para a formação de nossos jovens, que estão conectados o tempo todo com esse meio tecnológico. A

cultura do uso da tecnologia no sentido aluno/celular e a informação sobre o uso consciente das

tecnologias, com a relevância das conectividades pertinentes ao desenvolvimento escolar e pessoal.Qual

o papel do professor no desenvolvimento do aluno? Como professor de Educação Física, como colaborar

para que essa compulsão diminua? A evolução exige mudanças, mas também possibilita que professores

e alunos possam, juntos, utilizar-se de estratégias, reflexões , aplicativos e envolvimento para fazer

acontecer o desenvolvimento do conhecimento e benefícios para o bem estar e a qualidade de vida.

Educação Física; Celular; 

Ferramenta Pedagógica; 

Aplicativos; Conectividade

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LUCIANA OLIVEIRA E 

SOUZA

“BONITO. EU? A IMAGEM 

CORPORAL DISCENTE 

COMO ELEMENTO DA 

REFLEXÃO NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA”

Considerando a preocupação crescente entre as/os adolescentes de ambos os gêneros, em relação a sua

imagem corporal, entende-se que é nesta fase, que surgem os primeiros conflitos entre imagem corporal 

real e idealizada. Na busca pelo corpo ideal, jovens encontram nas diversas mídias, mecanismos que

podem ajudá-los nesta conquista, muitas vezes, sem se preocupar com as conseqüências destas

escolhas, o que está relacionado diretamente, não só com sua aparência, mas também com o seu

psicológico. Portanto, faz-se necessário um entendimento de como estas questões se apresentam no

cotidiano dos educandos, se compreendem a importância da atividade física regular e até que ponto isto

influencia em sua relação consigo mesmo e com os outros.

Imagem Corporal; Mídia; 

Atividade física



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARCOS ROBERTO 

KUBERSKY

Jogos de Tabuleiro 

Artesanais – Uma 

Proposta Metodológica 

Para a Educação Física. 

Apartir da Perpersctiva e 

Ampliação da Cultura 

Corporal

Essencialmente, a Ed. Física trabalha com o sujeito inserido e conectado no contexto da cultural

corporal, e tem como objetivo fazê-lo vivenciar experiências, interagir, agregar e produzir conhecimento

dentro sua área, com vista a superar o senso comum do conformismo e a individualidade. Outro

aspecto, é obter uma cosmovisão de mundo, crítica, mas que exista de fato não só a intencionalidade,

mas a característica de corroborar no agir em pro de uma sociedade mais justa e digna. Portanto, mais

humanizada, “ espera-se da ed. física que faça circular, reinventar, estimular, transmitir, produzir e

praticar cultura”. Neste sentido apresento a proposta dos jogos de tabuleiro artesanais diferenciados,

com o objetivo de propiciar para Ed. Física um novo elemento educativo para os alunos.

jogos; artesanais;tabuleiro; 

lúdico

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARIA INEZ 

DAMASCENO

ESCOLA E GINÁSTICA 

LABORAL: PARCERIA 

POSSÍVEL

Diagnosticar a realidade dos servidores, mais especificamente o Agente Educacional I do CE Maria Aguiar

Teixeira de Curitiba, bem como orientar e conscientizar em relação ao estilo de vida e o sedentarismo,

propiciando diálogos e intervenções práticas, que possam de alguma forma contribuir para que os

mesmos conheçam novas formas de manutenção da saúde e qualidade de vida, para que o exercício

profissional e a vida pessoal possa ser mais ativa e melhor, adotando a atividade física como prática

diária e ainda buscando atitudes saudáveis.

Ginástica Laboral-Qualidade de 

Vida

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ONIVALDO APARECIDO 

ZAVATINI

EDUCAÇÕ FÍSICA COMO 

PROMOTORA DE 

HÁBITOS SAUDÁVEIS 

PARA UMA VIDA COM 

QUALIDADE.

O presente projeto analisou a questão da qualidade de vida, dos alunos do ensino médio noturno,

observando os seguintes hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo têm provocado aumento

preocupante no número de indivíduos com sobrepeso e obesidade, principalmente entre crianças e

adolescentes. O objetivo do estudo é apresentar aos alunos a importância da alimentação saudável e da

prática de atividade física no combate à obesidade. Para isso, destacar-se-á a relevância da

implementação de ações preventivas no âmbito educacional com a finalidade de intervir positivamente

no comportamento desses jovens.

Educação Física; Sedentarismo; 

Nutrição; Obesidade

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

PAULA FABIANE 

MANFRON

DIVERSIDADE- JOGOS 

MODIFICADOS E 

ESPORTES ADAPTADOS

No decorrer dos anos de experiência profissional, em diferentes meios culturais, a Educação Física e

outras áreas do conhecimento se deparam com realidades distintas no que se refere ao trabalho da

inclusão de alunos com alguma deficiência. A inclusão e sua pluralidade na rede estadual de ensino

regular, vem sendo um dos principais desafios da atualidade. O Presente projeto busca aprofundar

estudos sobre a cultura corporal e diversidade em se tratando da inclusão, proporcionando diálogos,

vivências práticas e teóricas.

Ensino de Educação Física; 

Inclusão e sua pluralidade; Jogos 

Modificados; Esportes 

Adaptados.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

RONEI MAGALHAES 

CUCIO

PROGRESSÕES 

PEDAGÓGICAS PARA A 

APRENDIZAGEM DOS 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

DO VOLEIBOL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Muitas das ações desenvolvidas durante o aprendizado do Voleibol durante as aulas de Educação Física,

são baseadas em movimentos históricos da prática e na ação mecânica de como se executa o gesto

técnico de cada fundamento. Por isso, as práticas da aprendizagem do voleibol nas aulas da disciplina

acabam não promovendo uma vivência progressiva e uma apropriação adequada dos gestos motores do

esporte causando assim uma dificuldade maior para que o aluno entenda cada fase de sua

aprendizagem. Para tanto, a aplicação deste projeto de “Progressões Pedagógicas para a aprendizagem

dos Fundamentos Básicos do Voleibol no Ensino Fundamental” visa identificar um processo mais

adequado para o aprendizado progressivo do Voleibol.

Progressões; Fundamentos; 

Voleibol



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ROSA LUIZA DE 

OLIVEIRA

LAZER: uma proposta 

para além da escola

O presente estudo visa discutir e abordar o tema lazer, um elemento articulador da disciplina de

educação física, e como ele é vivenciado fora do ambiente escolar. Enfocando o lazer diferente daquele

praticado dentro do ambiente escolar, onde muitas vezes os alunos só vivenciam os esportes

tradicionais. Tendo como objetivo abordar o conhecimento que os alunos possuem sobre o tema lazer, a

realidade de acessos a essas atividades, e inserir no contexto da educação física a possibilidade de que

eles possam conhecer e vivenciar atividades físicas que ofereçam contato com a natureza, enfatizando a

caminhada e o trekking em espaços destinados ao lazer em Curitiba e na Região Metropolitana. Lazer; caminhadas; natureza

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SANDRO JOSE DE 

OLIVEIRA

Educação Física Escolar – 

Filmes como Recurso 

Didático

A presente intenção de trabalho visa à introdução do uso de filmes no cotidiano da educação física

escolar. Justifica-se esta pesquisa estudos recentes na área que mostram que filmes podem influenciar

as atitudes de crianças e adolescentes de forma positiva ou negativa. A prática do esporte (ou, a

Educação Física) traz excelentes resultados no comportamento dos estudantes envolvidos, e, somada ao

filme como material didático trabalhará a importância dos valores morais e de se “valorizar a vida”.

Tecnologias; Filmes; Educação 

Física

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SCHEILA TERESINHA 

ROSSIGNHOLO 

RODRIGUES DUQUIA

As Comunidades de 

Aprendizagem e Seus 

Atores no Processo 

Ensino e Aprendizagem

Este projeto tem como intenção incentivar a participação efetiva dos pais na vida escolar dos filhos,

através da realização de atividades com os conteúdos da Educação Física. Tem como objetivo melhorar

os resultados referentes ao ensino e à aprendizagem. A proposta sugere como suporte metodológico, a

criação de uma Comunidade de Aprendizagem, no Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva.

Educação Física, Pais, 

Comunidade de Aprendizagem

EDUCAÇÃO 

FÍSICA WILLIAM DE ALMEIDA

A psicomotricidade 

auxiliando alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem no 

atendimento educacional 

especializado

O movimento tem papel fundamental na afetividade e também na cognição. Já a inteligência é

desenvolvida conforme a visão que a criança tem do mundo exterior. Existe um grande conflito entre o

interior e o exterior. O interior é cheio de sentimentos e sonhos e o exterior é repleto de códigos e

símbolos. É por meio desses constantes conflitos e na tentativa de resolvê-los que a criança desenvolve

a sua inteligência. O saber-fazer da Psicomotricidade oferece aos sujeitos a oportunidade de

estruturação, organização e elaboração de conflitos, ou ainda, o fazer psicomotor ajuda no processo de

inclusão social do sujeito portador do padecimento psíquico, inclusão esta tão preconizada nos dias de

hoje por meio dos processos de humanização. Este projeto desenvolver a psicomotricidade como um

elemento nas atividades da sala de recursos multifuncional I do Colégio Avelino A. Vieira, buscando no

processo de ensino e aprendizagem a possibilidade do desenvolvimento motor, afetivo e de

relacionamento de uma forma humanizada, transformando em produções e atitudes as dificuldades

apresentadas, internalizando esse saber e aplicando em seu dia a dia.

psicomotricidade;estimulo;sala 

de recurso multifulcinal I



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

YARA SCHAITZA 

FONSECA

A IMPORTÂNCIA DE 

ATIVIDADES FÍSICAS PARA 

A MELHORIA NA 

QUALIDADE DE VIDA DOS 

ESTUDANTES

A finalidade deste trabalho é reunir informações a respeito dos conceitos de Atividade Física,

sedentarismo e qualidade de vida além de discutir a importância da atividade física na promoção e

manutenção da saúde. Percebendo-se a pouca disposição dos alunos para as atividades práticas nas

aulas de Educação Física dos alunos do Colégio Estadual Prieto Martinez surgiu a necessidade de

desenvolver um trabalho que identifique porque isto acontece e como pode ser melhorado. Este estudo

tem o objetivo de verificar as origens e as razões pelas quais os alunos se afastam da prática da

atividade física regular. Através da análise do universo da Educação Física na escola e da investigação

das opiniões dos alunos a respeito das aulas de Educação Física, bem como elas colaboram na formação

crítica e física dos indivíduos, poderá ser possível verificar o quando e porque os alunos iniciam o

afastamento das aulas de Educação Física escolar.

Educação Física, Atividade Física, 

Sedentarismo, Qualidade de Vida

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

EBERSON LUIZ 

FADANELLI

Valorização do conteúdo 

jogos e brincadeiras 

tradicionais nas aulas de 

Educação Física.

Este projeto se justifica por estarem inseridas as brincadeiras e jogos como conteúdos estruturantes nas

Diretrizes Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 2008). Além disso, observa-se que as brincadeiras e

jogos tradicionais traduzem a cultura de um povo, e devem ser trabalhadas e vivenciadas como

conteúdo primordial nas aulas de Educação Física. Atualmente, com a mudança da sociedade estamos

cada vez mais diminuindo as atividades em grupo e estamos fardados a atividades individualizadas.

Percebe-se também que algumas aulas não estão contemplando atividades que desenvolvam o

movimento corporal e nem tão pouco explorando atividades psicomotoras e desta forma os alunos não

vivenciam nas atividades de lazer do cotidiano e nem tão pouco na escola. Assim, o objetivo geral do

projeto é valorizar as brincadeiras e jogos tradicionais procurando a sua inserção efetiva como conteúdo

a ser ensinado no cotidiano das aulas de Educação Física. Também, espera-se que os estudantes se

apropriem, inicialmente, dos jogos e brincadeiras tradicionais nas aulas, para posteriormente, utilizar

estes em casa, em seu meio social de convivência. Para isto, será aplicada uma proposta de intervenção

pedagógica, na forma unidade didática, utilizando como conteúdo os jogos e brincadeiras tradicionais. A

presente intervenção será realizada com alunos do 6º ano do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busato Ensino

Fundamental e Médio de Cruzeiro do Iguaçu - Pr.

Educação Física escolar; 

valorização; jogos e brincadeiras 

tradicionais.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA LAURO VITORETI

O TÊNIS DE MESA COMO 

MEDIADOR DA 

APRENDIZAGEM DA ED. 

FÍSICA

A Educação Física é a disciplina que estuda o movimento corporal, criados pelos homens ao longo de sua

história, no entanto, com o passar do tempo a prática durante as aulas fica muitas vezes limitada aos

esportes mais populares, consequentemente, os alunos que não tem afinidade com as modalidades

ofertadas ocupam um plano secundário nas aulas. O desafio deste projeto será desenvolvido com alunos

do 6ª ano, é de ensinar o jogo de tênis de mesa sendo uma modalidade importante como alternativa

metodológica na expectativa de promover uma reflexão sobre a prática e procedimentos excludentes

nas aulas de Educação Física. Para tanto, será realizada um intervenção pedagógica em 20 aulas com

atividades pertinentes a prática da modalidade de Tênis de Mesa para os do 6ª ano do Colégio Estadual

Nova Esperança, oportunizando a prática dos elementos técnicos e jogo por meio de atividades lúdicas

com adequações de regras que facilitem a prática da modalidade sem exclusão dos alunos menos aptos.

tênis de 

mesa,metodologias,esporte 

escolar



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ELAINE TERESINHA 

KUHN

Os jogos e as Brincadeiras 

Indígenas nas aulas de 

Educação Física

A riqueza da cultura brasileira está relacionada à grande miscigenação étnica dos diferentes povos

indígenas que aqui já estavam desde o período colônia. Parte dos povos indígenas passaram por um

processo de aculturamento dos colonizadores portugueses. Diálogos curriculares com a diversidade

dando ênfase na cultura indígena é o objetivo desse trabalho. Diante da Lei nº 11.645/08, que oferece

uma oportunidade de conhecimento no processo educativo quando tratamos da pluralidade cultural. A

diversidade cultural é representada, entre outras coisas, pelos costumes das crianças em suas atividades

lúdicas na forma de brincadeiras e jogos. Nesse sentido, os jogos e brincadeiras dos diferentes povos

indígenas compõem um importante acervo cultural para as aulas de Educação Física, permitindo assim a

interação cultural. A disciplina contribui efetivamente no processo educativo e quando tratamos da

pluralidade cultural, torna-se um tema amplo que irá contemplar aos educandos o reconhecimento das

influências de povos diferentes dos que estão acostumados a conviver entre si.

Diversidade;Pluralidade 

cultural;Jogos Indígenas

EDUCAÇÃO 

FÍSICA LIZETE RISSATTO

Prática de atividades 

físicas e alimentação 

saudável, uma proposta 

de reflexão no 8° ano do 

Ensino Fundamental

Nos dias atuais a vida está muito mais concorrida do que antigamente. A busca pelo melhor emprego,

estudo, a agitação do cotidiano, faz com que o dia pareça ter menos tempo. As pessoas trabalham, tem

seus compromissos, cuidam de casa, filhos. Saem apressados, tem problemas com trânsito, estresse,

alimentam-se mal e apressadamente. Geralmente saem demasiado cedo de suas casas para seus

trabalhos e, voltando fatigados, optam pelo descanso ao invés de praticarem alguma atividade física.

Dentro desse pensamento, percebemos que as crianças e jovens estão entrando neste ritmo moderno

precocemente. Cada dia mais a tecnologia facilitando a vida e cada vez mais acomodação e desinteresse

pelas práticas esportivas ou por atividades físicas por mais simples que sejam. Todos almejam

longevidade e saúde, mas sem esforço. Aliar atividades físicas à uma alimentação saudável e equilibrada

a princípio seria o ideal para manter-se em dia a saúde. Ao analisar essa literatura presume-se que,

ensinar as crianças desde cedo a ter preocupações com sua saúde, levará de forma significativa a ser um

adulto consciente de suas atitudes quer sejam quanto às atividades físicas, quer seja quanto à sua

alimentação, para que possa sua vida cercar-se de valores indispensáveis para sua longevidade. Sendo

assim o objetivo deste trabalho é analisar o comportamento dos alunos do 8° ano do Ensino

Fundamental em relação à prática de atividades físicas e hábito alimentar e desenvolver um programa

de intervenção visando a conscientização sobre os benefícios dessa associação.

Alimentação; atividades físicas; 

saúde



EDUCAÇÃO 

FÍSICA REGINALDO DA SILVA

Jogos e Manifestações 

Corporais da Cultura Afro-

Brasileira no Contexto da 

Educação Física Escolar

O presente Projeto busca através da Educação Física, resgatar jogos e manifestações corporais da

cultura africana e afro-brasileira que atualmente estão esquecidos ou foram apropriados por outras

culturas, com o objetivo de valorizar a participação do negro na formação da cultura brasileira. A Lei

10.639/2003 incluiu no currículo escolar a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Africana e

Afro-Brasileira” no ensino fundamental e médio das escolas estaduais e particulares. Com tudo sabemos

que na realidade essa lei não é efetivada em grande parte das escolas. Torna-se necessário que haja

mais cursos e formações continuadas para nossos professores, à falta de conhecimento impede que se

perceba o racismo e o preconceito que está presente no dia a dia escolar, tornando esses fatos como

“normais” e dessa maneira empurrando as crianças afro-brasileiras, que tem vergonha de si mesma,

para fora da escola. A Educação Física por ser uma disciplina em que a interação e socialização são mais

latentes torna-se necessário uma atenção especial para poder detectar e direcionar de maneira positiva

os casos que possam surgir. Ao mesmo tempo a Educação Física pode abordar vários conteúdos da

cultura africana e afro-brasileira, contribuindo assim para o conhecimento e valorização da participação

desse povo na historia do Brasil. Assim o aluno afro-brasileiro se sentirá representado, aumentando sua

autoestima e o orgulho de representar uma cultura tão rica em histórias e legados.

Jogos; Cultura Afro; Racismo; 

Escola; Educação

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SIRLEI APARECIDA 

MARCOLLA

Possibilidades 

pedagógicas ludicas na 

educação física e a 

interdisciplinaridade

Ao término de cada trimestre ou mesmo ano letivo, o aluno sente-se desmotivado constatando que sua

aprendizagem não se deu de forma satisfatória, o que pode ser comprovado por meio das avaliações,

ocorrendo certa preocupação dos pais no possível insucesso escolar de seus filhos, bem como a

frustração de professores e pedagogos quanto ao não rendimento dos mesmos. Com o intuito de

contribuir com a eficácia da aprendizagem, a utilização da interdisciplinaridade utilizando-se do lúdico

nas aulas de educação física pode tornar o aprendizado prazeroso e instigar os alunos a buscarem além

do que o ambiente escolar oferece. Com isto, este trabalho tem o objetivo de elaborar aulas de

educação física por meio de uma proposta de atividades lúdicas visando um trabalho interdisciplinar. A

Intervenção Pedagógica dar-se a no Colégio Estadual Belo Horizonte do município de Medianeira –PR. Os

alunos envolvidos para este estudo serão educandos dos 6ºs anos “A” e “B”, período matutino,

compreendendo a faixa etária de 10 e 11 anos, com alunos do sexo masculino e feminino. Para

responder aos objetivos deste estudo serão utilizados dois instrumentos. Um aplicar-se-á antes das

intervenções pedagógicas (pré-teste) e o outro ao término das intervenções pedagógicas (pós-teste).

Para a intervenção pedagógica elaborar-se-á o planejamento com atividades lúdicas, referente aos

conteúdos constantes no Plano de Trabalho Docente dos professores, dentre os conteúdos, serão

escolhidos aqueles que facilitam o trabalho lúdico na Educação Física.

Educação física;Lúdico; 

Interdisciplinaridade



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

VANILDE MARSANGO 

SANGALLI

O resgate de Brincadeiras 

na era Tecnológica

O processo de modernização da humanidade, a evolução tecnológica e econômica das pessoas ocorreu

um processo de facilitação de diversas tarefas cotidianas, consequentemente as tarefas que demandam

maiores níveis de energia e ações corporais tornaram-se cada vez mais raras. Indiretamente esta ideia

de desenvolvimento humano tem prejudicado o desenvolvimento natural das crianças, estimulando-as

na cultura de hábitos cada vez mais sedentários. A criança na atual sociedade não tem espaço para

descontrair, brincar, correr, adquirir criatividade com as invenções feitas em locais abertos, como matas,

árvores, entre outros, o que vai ocorrendo durante as brincadeiras. Nesta perspectiva, o referido projeto

de intervenção tem por objetivo resgatar e aplicar jogos e brincadeiras tradicionais no ensino

fundamental séries finais. Para tanto, serão ministradas 28 aulas para os alunos do 90 ano do Colégio

Estadual Cataratas do Iguaçu oportunizando momentos para a busca de brincadeiras e jogos

tradicionais, assim como a aplicação destas atividades na turma em questão e a socialização com as

demais turmas do colégio da brincadeiras e jogos tradicionais encontrados.

Jogos e Brincadeiras Tradicionais, 

Educação Física e Aprendizagem

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JOAO CARLOS ROSSI 

DONADEL

Educação Física e 

Tecnologia: Possíveis 

relações educacionais

O processo Educacional ao longo dos tempos tem passado por constantes mudanças na forma de

aprender e ensinar assim como os conhecimentos que devem ser ensinados. A nova cultura da

aprendizagem aliada à tecnologia da informação se aproxima de traços essenciais como a sociedade da

informação, o conhecimento múltiplo e o aprendizado contínuo. Podemos, desta forma conceber a

tecnologia, como área de conhecimento, que apresenta um arcabouço de saberes sistemáticos que

abrange a educação de crianças, jovens e adultos constituindo um campo contemporâneo dos saberes.

Baseado na perspectiva de que a tecnologia pode ser utilizada como alternativa metodológica nas aulas

de Educação Física, na medida em que possibilite aos alunos o contato com atividades de interatividade

e raciocínio lógico através da utilização de jogos eletrônicos com um vídeogame.

Educação física; vídeogame; 

educação; tecnologia; jogos 

eletrônicos

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JONIR BADIA 

FERNANDES

Mini-voleibol nos 6ºs 

anos: alternativa para a 

aprendizagem do 

voleibol.

O projeto de intervenção pedagógica tem como tema o esporte voleibol nas aulas de educação física,

tendo como objetivo propor uma intervenção pedagógica baseada na metodologia do mini-voleibol para

o processo de ensino/aprendizagem do voleibol, visto que, conforme vários autores, a forma de ensinar

tradicional, como se fosse para adultos, não está possibilitando o desenvolvimento das habilidades para

as pessoas mais novas, necessitando-se rever as práticas pedagógicas dessa modalidade nas aulas de

Educação Física. Para isso, vão ser elaboradas e realizadas aulas com base nas ações previstas para esse

mini jogo. Outra meta vai ser verificar os resultados ao final das aulas com essa metodologia. O estudo

será descritivo e os sujeitos que participarão serão aproximadamente 30 estudantes entre 10 e 11 anos

de um sexto ano do Colégio Estadual João Paulo II, Ensino Fundamental e Médio, de Francisco

Beltrão/PR. O instrumento utilizado para verificar os resultados será um questionário que será

respondido no início e no final das aulas com essa conotação, versando sobre os fundamentos que serão

utilizados. Pretende-se ensinar fundamentos como saque por baixo, toque, manchete, cortada e os

posicionamentos táticos desse mini-jogo, além de suas regras.

Educação Física; Ensino 

Fundamental; Mini-voleibol



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MAIQUE SOLANGE 

DALMOLIN

Jogos e Brincadeiras: Um 

Resgate Histórico-Cultural 

Para as Aulas de 

Educação Física

Este estudo destina-se a um resgate de jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais, historicamente

muito mais utilizados como prática corporal fora do ambiente escolar do que nas aulas de Educação

Física. Para auxiliarmos no desenvolvimento desse projeto, devemos incrementar nossas práticas

pedagógicas através de novas estratégias e novas metodologias, permitindo resgatar um enorme

patrimônio cultural e a memória lúdica das famílias e da comunidade em que eles estão envolvidos.

Além disso, poderemos oportunizar a vivência dos jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais,

enriquecendo o conhecimento de nossos alunos em suas novas práticas corporais.

Jogos; Brinquedos; Brincadeiras; 

Resgate.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

DENIDES ROMILDA 

AMADEI PIOVEZAN

A dança na Educação 

Física Escolar: uma 

experiencia com 

abordagem crítico-

superadora.

Nos últimos tempos se percebeu a necessidade de desenvolver o conteúdo da dança de forma que os

alunos possam sentir, refletir sobre ela dentro do contexto em que vive. Este estudo vem de encontro

com esta necessidade, para que o mesmo reflita suas atitudes, seu potencial, descubra novos valores

como auto estima, respeito e a partir da pedagogia crítico superadora, isso se torna possível e viável

dentro da escola. Dentro da pedagogia critico superadora pode se compreender os gêneros, o bonito, o

feio, o engraçado e assim repensar a auto estima e reestruturar os valores tão esquecidos, embora

sabemos que é um dever da família. Neste trabalho pode se perceber que a dança pode de muitas

formas envolver o aluno e torna-lo cidadão sem interferência da mídia. Que eles possam ser capazes de

tornarem-se críticos e escritores de sua própria história.

dança; valores; crítico-

superadora.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JOAO LOURIVAL 

ZAMPIERI

Cultura corporal: o 

exercício físico como 

instrumento no controle 

da obesidade

Com base nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Educação Física (2008, p.54) entende-se que,

“as preocupações com o corpo e com os significados que o mesmo assume na sociedade constituem um

dos aspectos que precisam ser tratados no interior das aulas de Educação Física [...]”. Nessas

perspectivas, o presente estudo busca abordar a cultura corporal como ferramenta que contribui para a

formação do aluno dando enfoque ao exercício físico como instrumento no controle da obesidade. Pois,

atualmente, é possível constatar que os adolescentes vivem a mercê de pouca atividade física, bem

como há falta de uma orientação profissional sobre uma alimentação adequada e saudável para dar

suporte às suas necessidades. Dessa maneira, compreende-se que trabalhar o exercício físico

direcionado ao controle da obesidade é uma ação pedagógica que poderá integrar o aluno à mudança de 

comportamento e à adoção de novos hábitos para a melhoria da qualidade de vida. E, segundo Mattos;

Neira (2013, p.31), “a conquista das competências propostas para o Ensino Médio na área [...] de

Educação Física depende de uma prática educativa que tenha como eixo a formação”, o que é

importante considerar a autonomia e a participação do educando. Assim sendo, este trabalho será

implementado na escola com a intenção de alcançar resultados positivos com os alunos do 2º ano do

Ensino Médio, tendo a finalidade de aprofundar conhecimentos do corpo, de forma a reconhecer a

necessidade de valorizar a atividade e/ou exercício físico como recurso para a melhoria das aptidões.

Cultura Corporal; Exercício Físico; 

Qualidade de Vida.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ROSIMAR PEREIRA DA 

SILVA

Jogos e Brincadeiras: 

Reaprendendo a brincar 

nas aulas de educação 

física com a abordagem 

crítico-superadora.

Com este trabalho pretende-se adquirir subsídios para enriquecimentos das aulas de educação física,

pois se observa que muitos alunos estão ficando obesos e sedentários sem fazer qualquer atividade

física. Acredita-se que tal fato deve-se aos avanços tecnológicos, onde muitas crianças ficam conectadas

na internet e esquecem-se do brincar, daí a necessidade e importância da disciplina de educação física

na escola. Para tanto se faz necessário desenvolver aulas prazerosas que levem os alunos a terem maior

concentração e raciocínio, melhorando a sua aprendizagem em todas as disciplinas. É fato que os

avanços tecnológicos no cotidiano dos nossos educandos ajudam muito, porém há que se pensar em

como torná-los nossos aliados, sem que interfira na saúde dos alunos.

Jogos; Brincadeiras; 

Reaprendendo

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ALEXANDRE VON 

HOONHOLTZ 

DANZIATO

JOGOS PARA 

DESENVOLVIMENTO DA 

INTELIGÊNCIA E 

CRIATIVIDADE TÁTICA: 

UMA FORMA INCIDENTAL 

DE ENSINO

O ensino do esporte deve preparar o aluno para o desenvolvimento de futuras habilidades que

eventualmente ele necessite para executar funções pessoais, profissionais e mesmo esportivas. Nesta

perspectiva, esta pesquisa tem por objetivo investigar a influência de um programa interventivo baseado

nos jogos para o desenvolvimento da inteligência e criatividade tática (JICT), no conhecimento tático

processual de escolares de onze a treze anos de idade. A amostra será composta por aproximadamente

35 escolares, de ambos os sexos, matriculados no sexto ano do ensino fundamental. A avaliação das

capacidades táticas básicas será realizada por meio do teste de Avaliação do Conhecimento Processual:

uma orientação esportiva (GRECO et. al., 2014). A intervenção será executada no Colégio Estadual

Bibiana Bitencourt no ano de 2015, terá a duração de trinta e duas sessões, divididas em 4 aulas de

avaliação (pré e pós testes) e 28 aulas interventivas utilizando como conteúdo os jogos para o

desenvolvimento da inteligência e criatividade tática. Nesta perspectiva, o maior desafio desta pesquisa

é a compreensão de como os benefícios dos JICT apontamentos na literatura podem ser traduzidos de

forma prática e concreta no dia-a-dia dos alunos durante as aulas de educação física.

jogos,inteligência 

tática,criatividade

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARCELO WALTER 

ANTONIO

CONTRIBUIÇOES DA AULA 

TREINAMENTO 

“ATLETISMO” PARA O 

PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM

O objetivo desta pesquisa será investigar se um programa interventivo baseado nos jogos, contribui para

o aprimoramento das habilidades técnicas básicas, capacidades físicas e coordenação motora bem como

o desenvolvimento cognitivo de escolares participantes do projeto Esporte lazer e Aula Treinamento

Especifico. Para avaliação da coordenação será utilizado o teste KTK, o Proesp para a avaliação física e,

para a Avaliação Intelectual será realizada uma entrevista com os professores, que terá como objetivo

diagnosticar qual o comportamento e rendimento escolar inicial e final. A intervenção será aplicada no

contra turno escolar, para 70 alunos com faixa etária entre 11 a 15 anos, ambos os sexos, separados em

2 grupos, manhã (esporte e lazer) e tarde (aula treinamento Especializado), em 32 aulas utilizando os

jogos e exercícios com habilidades técnicas básicas como conteúdo. Espera-se que esta metodologia

possa contribuir com as disciplinas de matemática, ciência, português e educação física e também

melhorar a coordenação motora e o rendimento físico dos escolares.

Atletismo, habilidades técnicas 

básica, coordenação



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ANA ROSA DOS 

SANTOS

Resgatando o Conteúdo 

Estruturante Jogos e 

Brincadeiras no Ensino 

Médio: uma visão criativa 

e lúdica.

O Projeto de Intervenção Pedagógica tem como eixo norteador o resgate do Conteúdo Estruturante

Jogos e Brincadeiras no Ensino Médio. Torna-se relevante no momento em que possibilita aos alunos do

Ensino Médio a ludicidade que os mesmos demonstravam nas práticas de atividades físicas, nos anos

iniciais e que não se observa mais. Este trabalho tem como objetivo geral, resgatar o Conteúdo

Estruturante Jogos e Brincadeiras com os alunos do Ensino Médio, despertando aspectos criativos e

lúdicos. Tem como problema, quais as possibilidades e os limites de os Jogos e Brincadeiras despertarem

a criatividade e a ludicidade, nos alunos do Ensino Médio, ao ponto de desenvolverem um melhor

interesse pelas aulas de Educação Física? A metodologia terá abordagem qualitativa com procedimentos

do tipo da pesquisa-ação. Pretende-se que o enlace criativo e lúdico, que une o Ensino Médio aos Jogos

e Brincadeiras motive os grupos de adolescentes, jovens ou adultos. O interesse a ser despertado por

meio da criatividade e da ludicidade, dos jogos e brincadeiras, proporcionarão aos participantes a

satisfação nas atividades resgatadas pelos colegas (já que os próprios alunos serão os pesquisadores) e a

alegria do fazer juntos.

Jogos e Brincadeiras;Ensino 

Médio; Criatividade; Ludicidade.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARINILDA 

CONCEICAO COSTA

A DANÇA COMO 

FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Este projeto aborda a importância da dança na Educação de Jovens e Adultos na Educação Especial,

como estratégia da disciplina de Educação Física; estratégia esta que consiste em entrelaçar as diversas

áreas do conhecimento, buscando alcançar complementos e suportes ao reconhecimento e apreensão

de algum conteúdo, objetivando com isso a construção positiva do aprendizado dos alunos, fazendo

alusão específica ao aluno com deficiência mental. Para maior compreensão do assunto será abordado,

brevemente, no primeiro momento, do ensino da Educação Física no contexto legal do Estado do

Paraná, tendo em vista necessidade de se conhecer as leis e diretrizes que fundamentam a disciplina nas

Escolas de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial. Em seguida, é fundamental que se

conheça a EJA e a Educação Especial como modalidades de ensino, seus pressupostos e as leis que as

regulamentam, perpassando pela questão curricular das mesmas. No segundo momento, trataremos

sobre a Dança propriamente dita, como ferramenta pedagógica para a disciplina de Educação Física

ministrada os alunos com necessidades educacionais especiais que estão matriculados a EJA, fase I, com

o intuito de compreendê-la como um universo de possibilidades a serem trabalhadas. Constatou-se a

necessidade primordial de desenvolver esta pesquisa, pois cada vez mais torna-se fundamental

promover estudos que ofereçam subsídios técnicos e teóricos e apontar reflexões acerca do tema,

podendo assim, colaborar com um trabalho prático e de qualidade a ser realizado no Ensino da

Educação Física na EJA, modalidade de Educação Especial.

EDUCAÇÃO FÍSICA; DANÇA;EJA; 

EDUCAÇÃO ESPECIAL.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ANA MARIA 

OPUCHKEVITCH 

CORTES

A contribuição da 

Educação Física no 

contexto da inclusão: 

possibilidades de 

prevenção do bullying 

entre alunos

Vivemos num mundo marcado por diferenças e diversidade, a busca constante por uma educação que

contemple a participação de todos em um espaço democrático faz com que a educação inclusiva seja

debatida nos diversos segmentos sociais. A escola tem como princípio a garantia do acesso a uma

educação onde todos sejam reconhecidos e respeitados independente de suas dificuldades e diferenças.

A disciplina de Educação Física, neste aspecto, deve permitir que todos vivenciem as práticas corporais

para que tenham um amplo desenvolvimento e progridam sempre, cada um dentro de suas

possibilidades. O papel do professor é complexo, pois deve compatibilizar o interesse de todos

atendendo as características individuais de cada um. Neste sentido o objetivo deste projeto de

intervenção pedagógica é analisar a possibilidade de contribuição da Educação Física no contexto da

inclusão dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Barão de Capanema na

cidade de Prudentópolis, buscando minimizar as práticas de bullying recorrentes no contexto escolar.

Para tanto, será elaborado um caderno pedagógico com subsídios teórico-metodológicos deste

conteúdo com atividades sistematizadas. O referencial bibliográfico encontra-se sustentado a partir de

Reinaldo Soler (2005); Maria Thereza Égler Mantoan (2005); Rossato e Rossato (2013). Espera-se com

este estudo contribuir para o processo de ensino aprendizagem em torno da Educação Inclusiva

fomentando um trabalho com o intuito de que as diferenças não se tornem desigualdade.

Inclusão; Educação Física; 

Bullying

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ELIANE CRISTINA 

CAMPOLIN

A Diversidade Sexual 

Durante as Aulas de 

Educação Física

É de suma importância tratar da temática sobre o homossexual, para que transformemos nossos

adolescentes e jovens em adultos menos preconceituosos, com menos ódio e menos conceito de

normalidade, homogeneidade e padrão familiar. Diante do exposto o objetivo desse projeto será

detectar se há preconceito em relação à diversidade durante as aulas de Educação Física e refletir sobre.

O projeto será desenvolvido por meio de atividades diversificadas, como por exemplo: aulas expositivas,

recortes de filmes, dinâmicas de grupos direcionadas à socialização, afetividade e cooperação,

produções de materiais contra o preconceito e homofobia pelos alunos: folders, cartazes e vídeos. A

proposta visa discutir com os alunos a diversidade sexual e os tabus e preconceitos que a mesma

concentra em sua temática. Não espera-se com esse projeto erradicar o preconceito entre os alunos,

seria utópico demais, mas busca-se uma forma de discutir os tabus sobre a sexualidade pretendendo

desmistificá-la e discuti-la dentro da escola para que a longo prazo sejamos menos preconceituosos. sexualidade; tabu; preconceito



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

GERSON DOS SANTOS 

FREITAS

Refexões a cerca da 

importância dos 

brinquedos tradicionais 

na educação física escolar

Este projeto é parte integrante da produção do professor no Programa de Desenvolvimento Educacional

(PDE) 2014 e busca promover uma reflexão a cerca da utilização de conteúdos diversificados nas aulas

de educação física, visto que, comumente percebemos uma maior presença dos esportes coletivos

nessas aulas em detrimento a outros conteúdos. Tendo em vista a possibilidade da contemplação de

outros conteúdos, bem como a importância dos mesmos para o desenvolvimento dos educandos, alguns

conhecimentos não podem deixar de ser apresentados nas aulas de educação física. Assim sendo, esse

trabalho apresenta como proposta os brinquedos tradicionais apresentando um levantamento

referencial que permite um melhor entendimento do tema, discutindo o brinquedo, sua potencialidade

e a íntima relação com a criança, um resumo de sua história, bem como o brinquedo tradicional e o

contexto atual. Paralelo a isso uma pesquisa com os alunos facilita o entendimento das práticas

utilizadas pelos educandos do 6º ano dentro e fora do ambiente escolar na escola estadual Luiza Rosa

Zarpellon Pinto no município de Irati no Paraná. Aliado a isso aulas práticas com brinquedos tradicionais

servirá como base para avaliar a relevância e aceitação desse conteúdo nas aulas de educação física.

Brinquedos tradicionais; 

Educação física

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

IARA NICEIA MIKOS DE 

SOUZA

O ENSINO DE XADREZ 

COMO UMA 

FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NO 

DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL DO EDUCANDO

Diante da importância de realizar atividades que estimulem o raciocínio lógico, criativo e a concentração

dos alunos, optou-se pelo trabalho com o jogo de xadrez como uma atividade-meio, como uma

ferramenta a mais no desenvolvimento de habilidades no processo de ensino e aprendizagem

contribuindo para uma aprendizagem efetiva do educando. Para isso seguiremos as seguintes etapas do

projeto: 1. Histórico: os alunos terão um breve histórico sobre a origem do xadrez; 2. Conhecendo o

jogo: os alunos terão neste momento o conhecimento básico sobre o tabuleiro, suas peças e

movimentações; 3. Aprendendo a jogar: nesta etapa os alunos conhecerão o jogo propriamente dito.

Serão realizados mini torneios, uma simultânea, xadrez humano e os alunos poderão vivenciar outras

formas de se jogar xadrez, como a australiana e o xadrez do perdedor. Ao final os mesmos colocarão em

prática os movimentos das peças do jogo de xadrez juntamente com a prática de um esporte coletivo,

como exemplo o voleibol. 4. Construindo o jogo: os alunos terão a oportunidade de elaborar e criar o

tabuleiro e suas próprias peças com materiais alternativos, e participar da construção de um espaço

específico para a prática do jogo de xadrez. Sendo o jogo de xadrez um grande potencializador do

desenvolvimento de diversas habilidades, indispensáveis no processo ensino aprendizagem do aluno, e

um grande impulsionador da imaginação, pretende-se com este estudo contribuir para o

desenvolvimento da memória, da capacidade de concentração e da velocidade de raciocínio dos alunos

envolvidos.

xadrez; raciocínio; concentração; 

instrumento pedagógico



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

IRIS FERNANDA 

FLORIANI

Educação Física Inclusiva 

e a Sala de Recursos no 

Ambiente Escolar - 

Discussões e 

Contribuições

O tema da inclusão tem sido motivo de preocupação por parte dos educadores, os quais apresentam

dificuldades em trabalhar com essa questão nas escolas, não por preconceito, mas porque não possuem

nem formação acadêmica, nem formação continuada específica para tal. Neste contexto, entende-se

que a disciplina de Educação Física pode em muito auxiliar alunos com dificuldades de aprendizagem na

escola, especialmente aqueles que frequentam a Sala de Recurso. Diante disso, o presente projeto tem

por objetivo desenvolver, através de grupo de estudo, metodologias diferenciadas em Educação Física

para trabalho com os alunos inclusos, mais especificamente aqueles que apresentam deficiência

intelectual (DI) e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), e que frequentam a Sala de

Recurso, visando a melhoria de sua aprendizagem no cotidiano escolar. O presente projeto será

desenvolvido junto ao Colégio Estadual João de Mattos Pessôa, Ensino Fundamental e Médio, situado no

Município de Irati. O público alvo serão preferencialmente professores de Educação Física, aberto

também à participação de professores das demais disciplinas, devendo estes estarem vinculados ao NRE

de Irati. Por meio de um grupo de estudos serão desenvolvidos discussões sobre textos que abordem o

tema, bem como, apresentações de práticas que poderão auxiliar os professores nas suas aulas. Como

resultado do projeto, será elaborado, no segundo semestre de 2015, um Caderno Pedagógico com o

objetivo de auxiliar professores, em seu trabalho com os alunos que possuem DI e TDAH.

Educação Física; Inclusão; Sala de 

Recurso

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SILVANA MARIA 

SCHEIDT

A Diversidade de Corpos 

nas aulas de Educação 

Física

É no ambiente escolar que nos deparamos com os variados tipos de Diversidades, e por isto nos

confrontamos com cenários de discriminações e preconceitos, o que gerou um compromisso enorme da

escola para com a sociedade, educar para a valorização da diversidade, construir caminhos para a

eliminação de preconceitos e práticas discriminatórias. Para muitos, as aulas de Educação Física deveria

acompanhar o que a mídia estabelece, pois os meios de comunicação apontam que, ter um corpo

perfeito esteticamente é sinônimo de saúde, e se não o for perfeito, que pelo menos esteja dentro de

um determinado padrão e assim ser reconhecido socialmente. Deve-se contemplar aqui a

heterogeneidade existente em todas as disciplinas, principalmente na Educação Física, essa que foi

marcada em seu processo histórico pela caracterização marcante da potencialidade do aluno,

valorizando o físico. Portanto esta pesquisa busca sanar as dificuldades encontradas no dia a dia da

prática pedagógica da Educação Física, quando se trata de Diversidade de Corpos, através de Atividades

Lúdicas e Brincadeiras que abordem diferentes reflexões, incluindo pesquisas, debates e Atividades

práticas quem envolvam o tema “CORPO”, as quais deverão despertar nos alunos interesse e a

compreensão sobre o tema Diversidade de Corpos.

Diversidade; Corpo; Educação 

Física; Lúdico



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SUELI MEIRA ROCHA 

BACK

Ludicidade: um 

instrumento no auxilio do 

processo do ensino 

aprendizagem

O presente projeto de intervenção tem a intenção de mostrar a importância da Ludicidade como

instrumento no auxilio da aprendizagem, no que diz respeito a motricidade. O referido projeto será

direcionado entre alunos do sexto ano do ensino fundamental do período vespertino, com carga horária

de trinta e duas horas. Será realizado no Colégio Estadual João de Mattos Pessôa no município de Irati _

PR, no primeiro semestre de 2015. O objetivo principal será analisar a influencia da Ludicidade como

instrumento de motivação e facilitação da aprendizagem, bem como a promoção da socialização e

integração dos mesmos por meio de atividades lúdicas melhorando assim a indisciplina, a violência e a

individualidade dos participantes.

Educação Física, Ludicidade, 

Jogos e brincadeiras

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

CELSO TOSHIKAZU 

FUJIVARA

O USO DAS TIC\'S NO 

ENSINO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA

As tecnologias de informação e comunicação ou \"TIC\'s\" possuem um papel muito significativo para a

sociedade atual, atuando meios de integração. Nesta linha as TIC’s surgem como mecanismos para a

melhora ou facilitação da prática docente, tornando a educação mais acessível para todos. Na disciplina

de Educação Física, especificamente no ensino do voleibol, encontra-se diversas mídias em sua prática,

como por exemplo: placar eletrônico e as câmeras fotográficas e de vídeo. Atualmente as aulas de

Educação Física da rede pública paranaense têm apontado um alto grau de desinteresse dos educandos

na prática de voleibol, surgindo nosso problema: como os professores da Educação Física da rede

pública paranaense de ensino podem utilizar as TIC\'s para a melhoria da qualidade de suas aulas? Este

projeto visa proporcionar aos educandos o ensino do voleibol por meio do uso das mídias disponíveis na

atualidade, destacando as TIC\'s e sua importância para a metodologia de trabalho da educação física

escolar. A intervenção pedagógica ocorrerá por meio de aulas com uso de recursos como celular, tablet

e computadores; de uma competição esportiva, onde as TIC\'s serão evidenciadas aos educandos; pelo

desenvolvimento de um blog, com as informações referentes às atividades desenvolvidas no projeto.

Educação Física; Tecnologias de 

Informação e Comunicação – 

TIC’s; Voleibol.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MEIRE REGINA TESTA 

DE MELO

OS JOGOS E 

BRINCADEIRAS COMO 

CONTEÚDO ESSENCIAL 

PARA AS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA 

PROPOSTA DE AÇÃO 

VOLTADA PARA A 

CONSCIENTIZAÇÃO DE 

SEU ENSINO

Pretende-se abordar neste projeto propostas didático-pedagógicas do conteúdo estruturante da

Educação Física jogos e brincadeiras. A forma de brincar mudou com o passar dos anos e isto ocorreu

devido às grandes transformações ocorridas na nossa sociedade, mudanças essas que tem levado nossas

crianças e adolescentes a ficarem cada vez mais presas em casa e apartamentos. A violência, a correria

do dia-a-dia, a necessidade dos pais saírem para o mundo do trabalho cada vez mais cedo, o

consumismo exacerbado e a redução do número de membros das famílias, estes aspectos aliados ao

“bum” tecnológico vem tirando significativamente as crianças e adolescentes das atividades lúdicas.

Estas atitudes desencadeiam nos alunos um brincar cada vez mais individualizado, introvertido e

solitário. Dessa forma, sendo os jogos e brincadeiras tradicionais ou não, eles podem ser incentivadores

como meio de expressão e estratégia para compreender a vida em sociedade. Com essa pesquisa

pretende-se conhecer esse aluno, saber o que ele pensa sobre os jogos em geral e descobrir como

inserir adequadamente e de forma atrativa os jogos e brincadeiras propostos nas Diretrizes Curriculares

do Estado do Paraná para a disciplina de Educação Física.

Cultura corpora; jogos; 

brincadeiras



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ANTONIO MARCOS 

ROBERTO

A escola de mãos dadas 

na busca prazerosa do 

ensino e da aprendizagem 

com ótica na diversidade 

étnica cultural.

A Educação Física é uma disciplina com potencial de transformar e orientar o indivíduo na busca da

cidadania. A possibilidade de trabalhar a teoria e a prática, a descontração e alegria de uma aula com

disciplina, colocam o profissional desta área de forma privilegiada no processo de ensino e da

aprendizagem. Com relação às atividades extraclasses, o professor de Educação Física é

indiscutivelmente peça fundamental, entretanto não podemos atribuir essas responsabilidades somente

aos professores desta área, afinal todas fazem parte do currículo. Assim sendo, todas as disciplinas

curriculares devem estar comprometidas na organização destes eventos tão importante para o

crescimento educacional, além de permitir a possibilidade de todos da escola trabalhar em conjunto, na

busca de um ensino mais moderno e de qualidade. Portanto, este projeto pretende promover através

dos conteúdos estruturantes da Educação Física jogos e brincadeiras e danças, a aprendizagem

prazerosa dos alunos dos 6º anos, com ênfase na diversidade étnica cultural, tendo como perspectiva o

envolvimento e participação de toda comunidade escolar. É forçoso destacar que as diferenças fazem

parte em qualquer espaço social, assim, podem gerar aspectos negativos como preconceito,

discriminação, violência, entre outros. Dessa forma, é papel fundamental da escola respeitá-las e buscar

soluções para que tolhimentos étnicos culturais não propaguem neste meio. Em síntese, a promoção dos 

eventos extraclasses na escola de forma organizada, visando exclusivamente o aprendizado dos alunos,

a busca da interdisciplinaridade, enfim, o envolvimento de toda comunidade escolar, fará a diferença na

tentativa de consolidar uma escola participativa através do ensino da diversidade étnica cultural.

Diversidade étnica cultural; 

Atividades extraclasses; Escola 

participativa

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ELIANE FERNANDES 

MARTINS

UTILIZAÇÃO DAS 

TECNOLOGIAS NO 

CONTEÚDO 

ESTRUTURANTE ESPORTE

O tema abordado neste projeto é a utilização das tecnologias no conteúdo estruturante Esporte. Tendo

como foco superar a visão de esportivização e o enfoque exclusivamente prático nas aulas de Educação

Física. Sabe-se que o avanço tecnológico alterou consideravelmente o comportamento dos educandos,

assim torna-se imprescindível rever os encaminhamentos metodológicos nas aulas de Educação Física.

Faremos uso das tecnologias como uma forma de aprofundar os conhecimentos dos alunos,

contemplando o aprendizado das técnicas, táticas e regras básicas das modalidades esportivas,

buscando romper com a maneira tradicional de trabalhar os conteúdos. Possibilitando assim uma

educação integradora e totalitária, que proporcione aos alunos momentos de reflexão e discussão. O

estudo terá como ponto de partida encontros com professores buscando auxiliá-los a trabalhar com as

tecnologias tornando as aulas mais prazerosas e motivadoras. Finalizaremos o projeto com a construção

de um blog pelos alunos com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Faz parte deste projeto,

oportunizar um repensar da disciplina e um estabelecer de relações entre as tecnologias e o processo

ensino-aprendizagem.

Conteúdo Estruturante Esporte; 

Uso das Tecnologias; 

Metodologias

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARIA ROSANGELA 

CUNHA PINTO DE 

OLIVEIRA

A Importância dos 

Aspectos Psicomotores 

no Desempenho Escolar 

de Crianças com 

Deficiência Intelectual

O presente estudo tem por finalidade desenvolver um trabalho psicomotor para os alunos com

deficiência intelectual nas aulas de Educação Física, almeja-se com isto contribuir para a melhoria das

habilidades motoras e o desempenho escolar do educando. Este trabalho pretende construir e executar

um programa de atividades para que todos os elementos básicos da psicomotricidade sejam vivenciados

de forma lúdica através da expressão corporal, jogos, brincadeiras e circuitos.

Psicomotricidade; Educação 

Física; Educação Especial; 

Desempenho Escolar.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA TANIA MARA SANCHES

O desinteresse dos alunos 

do Ensino Médio pelas 

aulas de Educação Física

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa que tem como objetivo principal identificar os motivos que

levam os alunos do Ensino Médio ao desinteresse pelas aulas de Educação Física. Observa-se que a cada

ano aumenta o número de alunos que escolhem pela não participação nas aulas de Educação Física, seja

em escolas públicas ou privadas. De acordo com a literatura pesquisada, a Educação Física é de

fundamental importância na vida dos alunos, visto que ela trabalha o adolescente como um todo,

unindo o cognitivo ao afetivo-social. É na escola o melhor lugar para se tratar da importância dessa

disciplina, pois é onde os estudantes passam a maior parte do seu tempo. A evasão dos alunos de ensino

médio nas aulas de educação física pode ser reflexo de fatores que se inter-relacionam como, idade,

horários, classe social, gênero, estrutura da escola, educação familiar. Será analisado também o trabalho

realizado pelos professores em sala de aula com relação à falta de interesse no conteúdo, repetição das

aulas, excesso de atividades voltadas ao esporte. Com isso o professor deve buscar formas de mudar

esse quadro, conscientizando os alunos dos benefícios da atividade física e utilizando ferramentas

obtidas na sua formação e especialização que os ajudem a modificar as formas de ministrarem suas

aulas para atender a demanda escolar, desta forma contribuindo na formação dos alunos. Entende-se

que, compreender este fenômeno é fundamental para a melhoria do processo de ensino aprendizagem

nas aulas de Educação Física. Conclui-se pela necessidade de a Educação Física estreitar as relações

entre teoria e prática e inovar pedagogicamente, a fim de seguir contribuindo para a formação integral

das crianças e jovens e para a apropriação crítica da cultura corporal de movimento.

Evasão escolar; educação física; 

ensino médio

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ADRIANE ELISA SIMOES 

AVANCO

CULTURA CORPORAL E 

INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA 

IMAGEM CORPORAL DE 

ADOLESCENTES

O presente trabalho trata-se de um Projeto de Intervenção Pedagógica que será desenvolvido junto a

alunos do 3º. Ano do Ensino Médio de uma Escola Pública do Estado do Paraná e tem como objetivo

avaliar como os alunos estão percebendo seu corpo e se eles estão preocupados com a imagem social

dele ou com a saúde de seu corpo natural. Para tanto serão aplicados testes primários e secundários de

avaliação antropométrica e de composição corporal com este grupo de alunos. O diagnóstico do corpo

social será obtido por meio de questionários da cobrança social do corpo padronizado e auto percepção

sobre a aparência de adolescentes, cujos resultados serão demonstrados a partir da classificação de di

Pietro (2002). O Tema Cultura Corporal será trabalhado enquanto conteúdo das aulas de Educação

Física. Para a análise dos dados será empregada estatística descritiva.

Educação Física. Testes 

Antropométricos. Imagem 

Corporal. Corpo Natural. Corpo 

Social.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

AUGUSTO RAIMUNDO 

DA SILVA

Comparação da 

Motivação de Escolares 

Praticantes de Esporte do 

Ensino Fundamental.

O entendimento dos motivos dos praticantes quanto a realização da prática de esporte durante as aulas

de Educação Física pode auxiliar o professor na melhoria do processo ensino-aprendizagem. OBJETIVO

GERAL: Analisar a motivação predominante nos estudantes de Educação Física quanto à prática de

esporte. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Identificar os tipos de motivação dos estudantes praticantes de

esporte nas aulas de Educação Física;- Verificar qual tipo de motivação é predominante: se a motivação

intrínseca ou a extrínseca. METODOLOGIA UTILIZADA: Participarão do estudo, alunos do ensino

fundamental divididos em dois grupos. No primeiro grupo (duas turmas de 9º anos) ) com conteúdos

envolvendo informações e práticas sobre cultura corporal. Este será o grupo controle. O segundo grupo,

também constituídos de duas turmas de 9º anos do ensino fundamental terá orientações sobre

esporte.O instrumento de coleta de dados foi elaborado por Kobal (1996) e corresponde a um

questionário acerca dos motivos intrínsecos e extrínsecos em aulas de Educação Física. As respostas

serão assinaladas em uma escala do tipo Likert de alternativas. Após o período das aulas, os alunos

serão submetidos ao instrumento de avaliação da motivação. Os resultados serão posteriormente

tabulados e apresentados aos estudantes que participaram do estudo.

Motivação; Esporte; Exercício 

Físico; Saúde

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

DOROTILDE LUSTOZA 

DE ALMEIDA COUTO

AS DANÇAS FOLCLÓRICAS 

DA REGIÃO SUL DO 

BRASIL: UMA PROPOSTA 

DE INTERVENÇÃO PARA O 

ENSINO MÉDIO

A formação humano dos educandos é tema relevante e requer dos professores atuais reflexões,

atividades pedagógicas e metodológicas, que desenvolvam atitudes de convivência cidadã. As Danças

Folclóricas da Região Sul do Brasil favorecem a cultura geral e o conhecimento sistematizado do Folclore, 

bem como da região em que habitamos, valorizando a vivência dos educandos, sua etnia e a

compreensão das tradições familiares. Dessa forma, as danças oportunizam a socialização, e têm grande

valor histórico-cultural no meio social. O objetivo geral é proporcionar aos estudantes dos terceiros anos

do Ensino Médio, uma intenção pedagógica por meio das danças. E os objetivos específicos são: verificar

o nível de interesse dos estudantes nesse tipo de Dança; identificar o valor das Danças como práticas de

atividade física. A metodologia se caracteriza por estudos bibliográficos, uma intervenção prática e

questionários respondidos pelos estudantes antes e após a intervenção pedagógica.

Dança Folclóricas; Educação 

Física; Escola; Formação 

Humana.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ELAINE CRISTINA 

DAMASCENO

Processo de Ensino 

Aprendizagem nas Aulas 

de Educação Física

A Educação , no caso, a educação escolarizada, é construída, pelo professor, por ações sociais. Com isto

a escola tenta cumprir sua função garantindo ao aluno o acesso aos saberes socialmente disponíveis, e

expor com clareza as relações entre o que, para quem, e como se ensina e se aprende esses saberes. A

Educação Física está inserida como uma disciplina dentro deste contexto escolar que nos parece cada

vez mais desafiante e novo. Perante essa indagação foi proposto o seguinte projeto de pesquisa cuja a

problemática, são os caminhos que podem ser indicados ao professor de Educação Física para que haja

uma transcendência à sua ação pedagógica, havendo um relacionamento ao ensino da Educação Física

com os pressupostos das DCEs, identificando parâmetros para relacionar o conteúdo articulador, saúde

com os conteúdos estruturantes, utilizando recursos e meios alternativos. A proposta é realizar uma

pesquisa de cunho qualitativo, que será desenvolvido em uma Escola da rede Estadual de Ensino do

Paraná, com alunos do 9º ano, propondo planejar um bloco de aulas do ensino do conteúdo por meio do

eixo “ O Movimento e a Saúde com o tema Aptidão Física, saúde e qualidade de vida.”

Educação Física; Processo ensino 

aprendizagem; Ação Pedagógica



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JANAINA CLOSS 

SALVADOR BARROSO

A CAPOEIRA NA ESCOLA: 

UMA MEDIAÇÃO 

PEDAGÓGICA EM AULAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

ENSINO MÉDIO

Compreendendo que as Lutas são um dos conteúdos estruturantes propostos pelas Diretrizes

curriculares do estado do Paraná, a Capoeira possibilita o desenvolvimento do conhecimento da cultura

humana historicamente construída. Considerando seus valores culturais, bem como o tempo e o lugar

desta prática (Paraná, 2008). Este projeto visa desenvolver uma pesquisa de cunho qualitativo junto aso

alunos do Ensino Médio, que surgiu da necessidade de sistematizar o conteúdo Lutas/Capoeira nas aulas

de Educação Física. Para tanto, será aplicada uma proposta de mediação pedagógica que possibilite a

reflexão frente ao conteúdo, visando ampliar as possibilidades de diálogo que norteiam a construção do

conhecimento.

capoeira na escola; Educação 

Física; Mediação Pedagógica.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JOSE ANTONIO 

ZANATTA

DANÇA 

CONTEMPORÂNEA: UMA 

COMUNICAÇÃO SEM VOZ

O presente projeto de pesquisa trata da formação acadêmica dos alunos do 1º e 3º ano do Ensino

Médio, na disciplina de Educação Física. O conteúdo estruturante a ser trabalhado será Dança, com um

enfoque voltado para a Dança Contemporânea, tendo como objetivo proporcionar aos alunos, através

de grupos focais, a oportunidade de expressar e refletir situações conflitos gerando novos

conhecimentos através das linguagens corporais. Desta forma será garantido o direito de acesso ao

conteúdo dança, em específico ao que se retrata a dança contemporânea, proporcionando um espaço

de reflexão sobre os dilemas enfrentados por eles em seu cotidiano. Serão abertos espaços nas aulas

para o exercício do diálogo e reformulação de ideias a partir do eixo proposto, tendo como meta a

transferência de informações levantadas pelos alunos em conhecimento corporal segundo os

pressupostos da dança contemporânea. As metodologias de trabalho desse projeto serão pautadas no

materialismo histórico-crítico, metodologias que priorizem diferentes formas de ensinar, de aprender e

de avaliar. Materiais impressos, de áudio e vídeo serão trabalhados para que o aluno aproprie os

conhecimentos da dança contemporânea e oficinas de expressão corporal serão propostas para que a

naturalidade e intencionalidade dos movimentos fluam e possibilite a composição de coreografias que

possam finalizar todo o trabalho proposto.

dança contemporânea; ensino; 

expressão; comunicação.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LEISE DE JESUS 

TAVARES

A utilização dos jogos pré-

desportivos como recurso 

para a iniciação ao 

voleibol escolar

O esporte voleibol na escola é ensinado como conteúdo fundamental para o desenvolvimento motor,

físico e social do aluno, proporcionando grande vivência de movimentos. Este projeto tem por objetivo

proporcionar aos alunos do 7º ano do Colégio Estadual Barão do Rio Branco - Ensino Fundamental e

Médio, a compreensão e vivência do minivoleibol como recurso pedagógico para a introdução do ensino

do conteúdo voleibol. Por ser o minivoleibol um método simplificado que atende às capacidades e

necessidades do praticante, e dar oportunidade de aprendizado, por suas regras adaptadas, número de

participantes reduzido, quadra com dimensões menores, a rede e a bola adaptadas, o aluno terá um

contato maior com a bola, proporcionando-lhe um aprendizado mais significativo e prazeroso,

despertando-lhe o interesse por essa modalidade esportiva, promovendo hábitos saudáveis que

contribuam para um estilo de vida ativo. Nesse sentido, acredita-se que o jogo pré-desportivo

minivoleibol vem ao encontro com a necessidade do aluno, que quer muito aprender a jogar, mas se

encontra despreparado para iniciação ao voleibol. Por meio de uma metodologia apropriada que

respeite as etapas de aprendizado do aluno de acordo com sua faixa etária, dando-lhe mais segurança e

motivação ao realizar as atividades propostas, substituindo a visão do voleibol na execução de gestos

técnicos que dificulta o aprendizado esporte, tornando-o complexo na fase de aprendizagem do aluno

iniciante.

Voleibol; Jogos pré-desportivos; 

Minivoleibol

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LUIZ HENRIQUE 

SILVEIRA OLSCHOWSKY

AVALIAÇÃO DA 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

POR DIFERENTES 

PROTOCOLOS E SUA 

RELAÇÃO COM A 

APTIDÃO FÍSICA DE 

ESCOLARES DO 9º ANO 

DO CE PE. JOSÉ HERIONS.

Atualmente, observa-se uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes.

Sendo assim, percebe-se a importância da composição corporal que é considerada um elemento da

aptidão física relacionada à saúde por vários autores, devido às relações existentes entre a quantidade e

a distribuição da gordura corporal com alterações no nível de aptidão física e no estado de saúde das

pessoas. Por este motivo o presente estudo irá analisar possíveis relações das diversas formas de avaliar

a composição corporal: o IMC, o índice de adiposidade corporal (IAC) e o percentual de gordura

(%GORD), a fim de sugerir uma forma fácil e de baixo custo para os professores e alunos poderem

monitorar a aptidão física relacionada à saúde. A avaliação se dará nos 9º anos do período matutino e

vespertino do Colégio Estadual Padre José Herions. A faixa etária dos alunos estudados será de 13 e 14

anos. Para avaliação do desempenho motor, serão empregados os testes de aptidão cardiorrespiratória,

flexibilidade e resistência muscular localizada. Para análise estatística será empregada estatística

descritiva, com valores de média e desvio padrão. Para a comparação entre sexo masculino e feminino,

será empregado o teste ― “t” de Student para amostras independentes. Para a comparação entre as

proporções de escolares que atenderam aos critérios de saúde será aplicado o teste e exato de Fisher.

Para verificar as possíveis correlações entre a composição corporal e o desempenho motor, será

empregado o teste de correlação linear de Pearson. O nível de significância adotado será de p<0,05.

Adiposidade Corporal; 

Composição Corporal; Obesidade 

infantil



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARIA DO CARMO 

TANAJURA DA SILVA

Cultura Corporal: os jogos 

nas aulas de Educação 

Física

Quando a Educação Física tem como possibilidade trabalhar a Cultura Corporal a partir dos Jogos, nem

sempre aproveita-se disso para questionar a realidade onde está atuando. Os alunos por si próprios não

conseguem ver além da competição. O aprendizado de um jogo pode lhes proporcionar muito mais se o

conteúdo jogo, nas aulas de Educação Física, servir como instrumento de reflexão sobre a transformação

social e a importância da consciência da cultura corporal dentro e fora da escola. Partindo destas

considerações, questionamos: como o desenvolvimento pedagógico do conteúdo jogo, nas aulas de

Educação Física, pode servir como instrumento de reflexão sobre a transformação social? Qual a

importância da consciência da cultura corporal dentro e fora da escola? Este trabalho tem como objetivo

organizar o ensino do conteúdo jogos para alunos do 8º. ano do ensino fundamental no intuito de

esclarecer como eles podem reforçar a realidade do atual contexto sócio histórico, ou agir nela de forma

transformadora. Lembrando da relação entre jogo e cultura, numa abordagem da função social que eles

exercem dentro do campo de ensino e de aprendizagem da Educação Física Escolar, a partir de uma

Pedagogia Crítico-Superadora, que considera e argumenta a preocupação de não reforçar as

desigualdades sociais quando esta prática é desenvolvida.

Educação Física; Cultura 

Corporal; Jogos; Capitalismo; 

Pedagogia Crítico-Superadora.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARLI MARQUES DE 

ANDRADE 

VASCONCELOS

A RELAÇÃO ENTRE 

CULTURA CORPORAL E 

SAÚDE NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DO 

CENTRO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA PARA 

JOVENS E ADULTOS DE 

LONDRINA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade educacional que representa uma alternativa

para aquelas pessoas que por diversos motivos foram excluídas do ensino regular. A Educação Física

deve estimular a reflexão sobre as formas e representações do mundo que o ser humano tem

produzido, exteriorizadas pela expressão corporal em jogos e brincadeiras, danças, lutas, ginásticas e

esportes. A partir daí surge nosso problema de pesquisa: Como abordar com os alunos a problemática

da saúde nas aulas de Educação Física a partir da realidade das condições de ensino do EJA? O objetivo

com esta intervenção é conscientizar os alunos do -Londrina, através das aulas teóricas de Educação

Física, sobre a prática correta de atividade/exercício físico no seu cotidiano para manutenção da saúde.

Pretende-se oferecer no contexto do ensino médio coletivo do CEEBJA-Londrina um ensino onde o aluno

compreenda os conteúdos básicos sobre a temática Cultura Corporal e saúde, para que sejam

capacitados a interpretar o mundo a sua volta e se desenvolvam integralmente. Para isto, serão

oferecidas estratégias diversificadas aos alunos para motivá-los a participar das aulas teóricas de

Educação Física na modalidade EJA para conscientizá-los sobre a importância da atividade/exercício

físico para a manutenção da saúde e do bem estar.

Educação de Jovens e Adultos; 

Educação Física; Cultura 

Corporal; Saúde.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

RONALDO PEREIRA 

LEME

Utilização de Material 

Didático nas Aulas de 

Educação Física: A 

Formação Continuada de 

Professores da Rede 

Estadual

A Educação Física vem se modificando com o passar dos anos, têm deixado algumas características

baseadas apenas na esportivização ou na aptidão física e têm-se voltado para ações que buscam se

situar a partir da prática social dos educandos, como nos traz as Diretrizes Curriculares da Educação

Básica (DCE) – Educação Física – proposta pela SEED/PR, desde 2008. Apesar de ser uma proposta

avançada as DCE’s trazem como forma de trabalho a pedagogia histórico-crítica, entretanto tal proposta

ainda não foi totalmente internalizada pelos professores da rede estadual. Tal dificuldade talvez se deva

à formação inicial dos professores de Educação Física, ou à quantidade insuficiente de cursos de

formação continuada ou ainda à ausência de materiais didáticos, tais como um livro didático, que

embase a disciplina a partir da pedagogia proposta nas DCE’s. Neste sentido, este estudo pretende

proporcionar uma reflexão sobre tal documento, um curso de formação continuada com professores da

rede estadual (jurisdicionados ao NRE Londrina), acerca do tema e propor um material didático que dê

subsídios aos professores para trabalharem segundo tal pedagogia e, assim, verificar a aplicabilidade de

tal material nas salas de aulas do ensino fundamental anos finais e, desta forma, auxiliar no processo de

formação geral dos alunos, tanto em seu dia-a-dia, quanto na sociedade.

Educação Física; Material 

Didático; DCE; Formação de 

professores

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ADERLAINE APARECIDA 

LOPES SANTOS

O bullying nas aulas de 

Educação Física

O presente trabalho destaca a problemática acerca do aumento das discriminações de gênero dentro do

ambiente escolar especificamente nas aulas de Educação Física caracterizado como bullying gerando

grandes conflitos entre alunos alcançando proporções preocupantes. De que maneira o professor

poderá intervir e contribuir junto ao aluno na superação do bullying nas aulas de Educação Física?

Desenvolver ações de intervenção nas aulas de Educação Física relacionadas ao bullying no combate à

indisciplina; promover práticas inclusivas de respeito e de valorização da diversidade; trabalhar por meio

de atividades sistematizadas as diferenças de gênero no combate de conflitos que geram bullying nas

aulas de Educação Física. Este projeto de intervenção será desenvolvido na Escola Estadual Dr. Manoel

Firmino de Almeida - Ensino Fundamental, com alunos do 9º ano no município de Santo Inácio- Paraná,

com atividades planejadas apresentando momentos de reflexão com questionamentos a serem

debatidos entre os alunos, apresentação de filmes sobre o tema bullying, palestras, confecção de mural,

atividades práticas com aplicação de jogos cooperativo,dinâmicas dentro das aulas de Educação Física.

Palavras chave: Bullying; 

Educação Física; Indisciplina



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

CARLOS ALBERTO 

PEREIRA

Dinâmicas de Grupo 

como fator Educacional e 

Social nas aulas de 

Educação Física Escolar.

Este projeto de intervenção pedagógica, versa sobre a dinâmica de grupo como contraposição à

exacerbação da individualidade sobrepondo a coletividade na escola, nas aulas de Educação Física e na

sociedade como um todo. Para dar conta desse tema selecionou-se dentre os conteúdos da Educação

Física, os jogos e brincadeiras no ambiente escolar pelo fato deste, se contrapor a competitividade.

Tomou-se por meio dos Jogos Populares, Jogos Cooperativos e Jogos Drámaticos como possibilidade de

minimizar essa situação, trabalhando de forma diferenciada e reflexiva a prática educativa, permitindo

ao professor desenvolver e analisar a sua abordagem metodológica provocando no aluno o pensamento

perceptivo e crítico, sobre as atuais relações interpessoais benéficas ao grupo. A implementação do

Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, mais especificamente no Colégio Estadual Pedro Viriato

Parigot de Souza no município de Marialva, tomando os jogos e brincadeiras como norteadora da sua

práxis educativa.

Dinâmica de Grupo; Jogos e 

Brincadeiras; Relações 

interpessoais

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

CRISTIANE APARECIDA 

VICENTE

“ENSINO DO XADREZ NA 

ESCOLA: DO MÉTODO 

TRADICIONAL AO 

TECNOLÓGICO”

O xadrez como ferramenta pedagógica é um aliado ao processo de ensino e aprendizagem. Como

conteúdo específico da Educação Física (Jogos e Brincadeiras), o xadrez pode ser implementado em

qualquer série da educação básica, podendo contribuir significativamente para a aprendizagem nas

diversas áreas do conhecimento e para o crescimento pessoal e social. Este jogo milenar encanta seus

participantes, tanto jogado de forma tradicional “tabuleiro e peças” quanto de forma virtual “online”.

Com o uso das tecnologias na escola, se faz necessário novas formas de ensinar, aprender e

compreender o contexto vivido. Dentro destas perspectivas “O Ensino do Xadrez na Escola: do Método

Tradicional ao Tecnológico”, objetiva propor a mediação do ensino do jogo de xadrez através das

Tecnologias de Informação e Comunicação, TICs.

tecnologias; xadrez; educação 

física

EDUCAÇÃO 

FÍSICA EDNA MIGUEL FEIJO

A CONTRIBUIÇÃO DOS 

JOGOS E BRINCADEIRAS 

NA INDISCIPLINA 

ESCOLAR

O presente projeto de pesquisa pretende analisar como as situações de conflitos geradas no âmbito

escolar surgem ao longo da história e como se manifesta atualmente no meio escolar gerando a

indisciplina; identificar os principais aspectos de indisciplina presentes na escola e verificar como os

diferentes jogos e brincadeiras oferecem relação direta no combate das atitudes de indisciplina e como

estas podem ser amenizadas. As ações previstas para o desenvolvimento desta Intervenção Pedagógica

constam da aplicação de um questionário relacionado com as situações de indisciplina que os alunos

conhecem, onde aconteceram e se estavam envolvidos , o desenvolvimento do mesmo será por meio de

aulas teóricas e práticas, vídeos, filmes, palestras, contextualizando sempre as regras, favorecendo o

envolvimento e participação de todos para que não haja exclusão, e gerir de forma coletiva as situações

de conflitos e indisciplina que surgirem durante as aulas e para concluir promover uma gincana com

jogos e brincadeiras com os alunos participantes do projeto e demais alunos da Escola e se possível com

os pais. A implementação deste Projeto de intervenção de pesquisa dar-se-á na Escola Estadual Cecília

Meireles- Ensino Fundamental do município de Colorado-PR e será realizado com alunos do 6º ano do

Ensino Fundamental do período da tarde.

Educação Física; jogos e 

brincadeiras ; indisciplina



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ELILDISCEIA FIAUX 

PEREIRA

CIBERCULTURA, 

CIBERESPAÇO E A 

RECONFIGURAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR

A inclusão da tecnologia na sociedade e em instituições educativas, que compõem a educação tanto

tradicional quanto as pautadas na pedagogia histórico crítica, estão tendo que sair dos moldes

tradicionalistas de ensino e inserir num ciberespaço que mudou a forma de busca do conhecimento para

grande maioria de jovens e adolescentes inseridos na educação brasileira. Nesse sentido, percebe-se

que a educação vem passando por diversas reformulações a fim de estabelecer uma relação entre

cibercultura e metodologias de ensino, inserindo equipamento tecnológico em sala de aulas

(computadores e tablets), realizando deveres de casa através do meio virtual, propondo salas de aula

virtual. Isso vem sendo uma tentativa de integrar a sala de aula com o ciberespaço, atingindo de forma

efetiva o que tem sido o principal canal de comunicação com os alunos Nativos Digitais. Dentro da

educação em geral, a Educação Física, também deve se apropriar da utilização desse ciberespaço para

um ensino efetivo e condizente a realidade dos educandos. Para que isso ocorra é fundamental a

qualificação profissional, apontada como um dos principais caminhos na construção de conhecimento,

na busca por maiores informações e, principalmente, no preenchimento de lacunas na formação

profissional, tendo em vista que crianças, adolescentes e jovens estão tendo acesso às tecnologias cada

vez mais cedo independente da sua classe social. Sendo assim, este projeto pretende fornecer aos

profissionais da educação subsídios teóricos e metodológicos para atuarem com alunos inseridos nessa

cultura digital e que muito se apropriam do ciberespaço digital.

cibercultura;ciberespaço;recursot

ecnológica para Educação fisisca;

EDUCAÇÃO 

FÍSICA ELIZAESTER MAREGA

A Educação Física Escolar 

na perspectiva de 

educação para a saúde: 

prevenção da obesidade e 

fatores associados.

Este projeto se propõe a analisar junto aos alunos do Ensino Médio saberes relacionados ao estilo de

vida e hábitos saudáveis, considerando a importância de oferecer uma metodologia mais apropriada ao

desenvolvimento de uma compreensão significativa deste tema para o estudante, pois, verifica-se a

necessidade da implementação de medidas efetivas contra o sobrepeso/obesidade e o reduzido nível de

atividade física habitual entre os jovens, dois importantes agentes para o aumento do sedentarismo e

outros fatores de risco para a saúde, promovendo ações que auxiliem na aquisição de hábitos de vida

saudáveis ao longo de suas vidas.

Educação Física Escolar, Saúde e 

Qualidade de Vida.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA FERNANDO VASSOLER

Testes de aptidão física - 

TAF e a educação física 

escolar

Ao longo dos anos a esportivização tem esvaziado os conteúdos da Educação Física e é dentro deste

contexto que sugiro a necessidade de se trabalhar dentro do conteúdo estruturante ginástica, no 3º ano

do ensino médio os TAF de concursos públicos, conteúdo ou tema que poderia ser vivenciado,

preparando e despertando nestes alunos o interesse por concursos e sem dúvida diminuindo o grande

número de reprovas de ex-alunos nestes testes. Os objetivos do trabalho são propor vivências

relacionadas ao TAF de concursos públicos na disciplina de Educação Física para os alunos do 3º ano do

ensino médio, incentivar os alunos conhecer os diversos testes exigidos em concursos públicos do

Estado do Paraná, Vivenciar os diferentes TAFs de forma a conseguir elevar a resistência e aptidão física

melhorando a pontuação e classificação final e reconhecer a partir de vivências práticas a importância

do desenvolvimento da aptidão física não somente para ser aprovados em concursos, mas para uma

vida saudável.

Educação Física; TAF; Concursos 

Públicos; Aptidão Física.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LUCIMAR CRISTINA 

FARIA DERNER

Cultura dos Jogos 

africanos e Aprendizagem

È impossível aprender a ler, escrever, interpretar e calcular se não tiver desenvolvido anteriormente

suas habilidades motoras de base, essas valências são conquistadas na prática de aulas de Educação

Física, na execução dos Jogos africanos ( Mancala) um jogo praticado em comunidades africanas a

princípio, em seguida, nos Estados Unidos e atualmente no Brasil, nas escolas públicas e no ensino

privado Pretende ainda resgatar a cultura africana e minimizar o preconceito. O respectivo estudo de

cunho bibliográfico, tem o objetivo de apresentar o jogo africano de tabuleiro como colaborador e

motivador da aprendizagem, valorizando a diversidade cultural e a cultura africana tão presente no

ambiente escolar, enfim em nossa sociedade. A prática do jogo revela o estado de humor, sua

curiosidade, sua persistência, sua capacidade em jogar dando pistas e oportunidade aos educadores em

atuarem de acordo com essas dificuldades. Mantendo um diálogo com o aluno e organizando um novo

planejamento que venha contribuir para o aprendizado do mesmo. A prática do jogo propicia a

conquista da autonomia, fator primordial para conseguir uma educação de qualidade e aprendizado. Por

meio do lúdico o aluno consegue resolver situações – problema, além de estimular a curiosidade,

iniciativa e autoconfiança e ainda proporciona aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, do

pensamento crítico, concentração, enfim aspectos indispensáveis á saúde e um bom desempenho

acadêmico.

arendizagem;diversidade;cultura;

jogos

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LUCINEIA GESUALDO 

SILVESTRINI BRINCAR ONTEM E HOJE.

Hoje temos um grande desafio em mãos, usar a tecnologia como meio de desenvolver e ampliar as

capacidades e o conhecimento. A globalização e a tecnologia exercem forte influencia nos processos de

socialização, a aquisição de valores, de percepção e de ação sobre o mundo, o que esta incluso a forma

de brincar. Frente a isto precisamos como educadores refletir sobre os cuidados que devemos ter para

que o brincar continue sendo um espaço privilegiado de acesso a cultura transmitida de outras gerações.

Torna-se importante repensar o uso de recursos tecnológicos como uma ação educativa nas aulas de

Educação Física, focalizando como um estimulo a autonomia das crianças, provocando um olhar critico

sobre a realidade e sem dúvida contribuir para que as crianças possam ser usuários críticos e ativos dos

meios de comunicação, que ela possa se apropriar do conteúdo através da tecnologia, transformando os

através do brincar. Sabemos que a tecnologia desenvolve um novo modo de brincar, não podemos ficar

a margem deste processo de avanço tecnológico e o uso critico e construtivo que deve acontecer no

espaço escolar.

Aluno, Educação, Tecnologia, 

brincar, jogos.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARIA CELIA DA SILVA 

FERREIRA

ÊNERO E DIVERSIDADE: 

AUTO-AFIRMAÇÃO DA 

CULTURA AFRICANA E 

INDÍGENA NA 

IDENTIDADE DO 

CONTEÚDO DANÇA PARA 

O ENSINO 

FUNDAMENTAL (ANOS 

FINAIS)

Este estudo faz com que o caminho impulsione o respeito, a diversidade e seja exposto ao trazermos as

discussões e leva las para as escolas a articulação das danças afro e indígenas promovendo análises que

tragam sentido a escola e direitos sociais e cujos fundamentos leva a produção de novos saberes,

cultura, e diversão em alunos das séries do ensino fundamental nos anos finais. A dança, como conteúdo

da cultura corporal e como componente curricular da Educação Física é uma das possibilidades de

conhecer tanto a própria cultura quanto a compreender a cultura de outros, respeitar diferenças, traduz

a necessidade de caráter e consciência critica possibilitando ações e atitudes positivas. È apresentado

com intuito de auxiliar a construção de afirmativas que promovem a pesquisa sobre as

danças,gêneros,raça e diversidades e sua relação com a educação;estabelecendo vínculos entre as

diferentes curiosidades que hoje surgem sobre o tema e o estímulo que se é dado por suporte teórico

prático. A pesquisa é bibliográfica com temas relacionados as danças, gênero,raças e etnias,promoção

da diversidade e auto afirmação da identidade negra e indígena em conjunto com os processos da

educação do Brasil. As desigualdades se destacam no meio da sociedade civil resistências

teóricas,ideológicas. dança ;cultura; indigena

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MIRIAM CORDEIRO 

MENDONCA

M-LEARNING 

(APRENDIZAGEM COM 

MOBILIDADE) REFLEXÕES 

SOBRE OS NOVOS 

ESPAÇOS DE 

APRENDIZAGEM NO 

CONTEXTO ESCOLAR

Estamos em uma nova era, a sociedade mudou e vem mudando com o surgimento das tecnologias de

informação e comunicação. A escola tem acompanhado essas mudanças, mas ainda em descompasso

com essas novas tecnologias, principalmente as móveis. O espaço do professor/aluno não se restringe

mais ao ambiente de sala de aula, tablets, smartpnone, notebooks, entre outros estão cada vez mais

presentes na escola. Não temos mais como fechar os olhos diante desta realidade tecnológica e nem

retroagir. A aprendizagem com mobilidade (M-Learning) está presente no dia a dia, em todas as partes,

em todos os lugares, um leque de possibilidades se abriu, e cabe a nós fazer essa mediação pedagógica

redefinindo esse novo espaço de aprendizagem. O presente trabalho objetiva refletir esses novos

espaços de aprendizagem flexibilizando o processo numa mediação pedagógica para o uso das

tecnologias móveis no contexto escolar.

aprendizagem com mobilidade 

(M-Learning); novos espaços de 

aprendizagem; mediação 

pedagógica



EDUCAÇÃO 

FÍSICA SANDRA MARA MARINI

Brinquedos e brincadeiras 

tradicionais e sua 

contribuição para o 

ensino/aprendizagem nas 

aulas de Educação Física

O presente projeto tem como objetivo proporcionar a vivência dos brinquedos e brincadeiras

tradicionais nas aulas de Educação Física do Colégio Estadual Monteiro Lobato – EFMNP do município de

Colorado/PR. A partir desse pressuposto entende-se que os brinquedos e brincadeiras são uma

construção cultural transmitida pela estrutura social (família, associações, comunidades, entre outros)

que faz parte da vida das pessoas. Brincadeiras como ‘Cinco Marias’, ‘Escravos de Jó’, ‘Amarelinha’,

‘Peão’, \'Cabo de guerra’ e tantas outras, aos poucos, foram sendo esquecidas pelas crianças, sendo

substituídas pelo computador ou mesmo pela televisão. Os jogos eletrônicos estão sendo o meio mais

utilizado pelas crianças e adolescentes como fonte de lazer. O maior problema em decorrência desta

substituição é que as crianças e jovens estão brincando de maneira inadequada, pois não há interação

entre eles, ficando assim, cada dia mais no sedentarismo, como também não exigem a sua criatividade.

Essa reflexão tem como problemática, despertar nos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do

Colégio Estadual Monteiro Lobato o interesse pelos brinquedos e brincadeiras tradicionais e sua

relevância no ensino aprendizagem dos elementos da cultura corporal. Utilizando estratégias para

resgatar com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental por meio de pesquisa os brinquedos e

brincadeiras antigas; vivenciar os brinquedos e brincadeiras da pesquisa; possibilitar a construção de

conhecimento de que brincar não é apenas manusear objetos e jogos eletrônicos, e sim participar da

construção do brinquedo e brincadeira; propiciar o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico

e da expressão corporal por meio de jogos e brincadeiras antigas.

Brinquedos; brincadeiras; 

ensino/aprendizagem

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SANDRA MARIA 

MOREIRA

O LÚDICO COMO 

METODOLOGIA NA SALA 

DE AULA: A PRÁXIS 

PEDAGÓGICA 

SUSTENTADA NA 

DIVERSIDADE DO FAZER 

DOCENTE.

A falta de concentração por parte dos alunos é uma questão muito discutida na atualidade, visto que um

dos principais problemas hoje é o desinteresse dos alunos em relação às perspectivas que a instituição

escolar pode proporcionar. Neste sentido, é importante compreender e promover ações no sentido de

melhorar o relacionamento dos alunos e da escola pública. Verifica-se a necessidade de estudar as

relações sociais, transcendendo os limites da escola, pois somente de tal maneira é possível a

compreensão real dos acontecimentos. É necessário ampliar as formas de ensino para criar múltiplas

oportunidades de conhecimento por meio de alternativas de atividades assegurando uma variedade de

experiências que atenda as necessidades da sociedade que nos é posta. Trabalhar o lúdico em sala de

aula poderá auxiliar na solução dos questionamentos em torno do desinteresse dos educandos e em

relação à perspectiva que eles possuem sobre o conteúdo a ser aprendido. Portanto, por meio do lúdico,

supõe-se que o aluno poderá desenvolver o raciocínio lógico, fazendo com que pense com agilidade e

estratégia, melhorando seu poder de concentração e sua criatividade, abstração, organização de

elementos, tomada de decisão, visão espacial, podendo estimular inclusive a memorização e assim,

auxiliar todas as disciplinas. Nesse sentido, a inclusão do lúdico pode contribuir com os educadores na

promoção de uma educação que busque o resgate dos valores humanos, assegurando que atuem de

forma física e mental por meio de interações. Lúdico; Alunos; Concentração.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

EDNEIA APARECIDA 

CAMPANHA

Capoeira, cultura e saúde 

no contexto escolar.

Vivemos em uma sociedade, onde as crianças vêm perdendo o interesse pela atividade física, levando

uma vida sedentária. Isto se comprova ao constatarmos a quantidade de doenças relacionadas ao

sedentarismo, como as síndromes crônicas não transmissíveis relacionadas à obesidade, como diabetes,

hipertensão, problemas cardíacos e outras co-morbidades. Além dos problemas relacionados à saúde,

acarretados pelo falta da atividade física, nota-se também que no ambiente escolar as crianças e

adolescentes crescem pouco interessadas em conhecer suas raízes culturais, suas formas de expressão e

como elas podem contribuir para sua qualidade de vida. Este trabalho se propõe a buscar respostas para

o seguinte questionamento: Como chamar a atenção dos escolares e provocar o interesse por estes dois

pilares (promoção da saúde e valorização das expressões culturais) fundamentais para o

desenvolvimento integral da criança e do adolescente? Uma das possibilidades de resposta a este

questionamento pode estar na Educação Física, mais especificamente na utilização da Capoeira como

uma expressão cultural e corporal que, com sua prática, ajuda no desenvolvimento integral dos

escolares, culminando também na promoção da saúde. Nosso objetivo é desenvolver uma pesquisa

participante com abrangência exploratória nos movimentos corporais, na redação, no diálogo e na

musicalidade, tendo como público alvo alunos do 6° ano do Colégio Estadual Silvio Vidal Ensino

Fundamental e Médio E.F.M. Em suma, este projeto pretende apontar estratégias de ação para a

inserção da Capoeira no contexto da Educação Física Escolar, levando os alunos à formação de uma

identidade histórico-cultural, ao desenvolvimento da cultura corporal e à prática de hábitos saudáveis.

Capoeira; Educação Física 

escolar; Cultura Corporal; hábitos 

saudáveis

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

JANAINA DA SILVA 

BALDAIA

Brincando com o corpo, 

ensinando para a vida: 

Manifestações culturais 

Africanas na Educação 

Física Escolar

A principal justificativa que embasa o projeto intitulado “Brincando com o corpo, ensinando para a vida:

Manifestações culturais Africanas na Educação Física Escolar” é a necessidade de implementação das leis 

10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na grade

curricular dos níveis fundamental e médio das instituições públicas e particulares. E tem como objetivo

geral resgatar a história dos povos Africanos e Afro-Brasileiros por meio de brinquedos e brincadeiras,

gerando uma consciência corporal, unindo teoria e prática docente. Nesse contexto, buscará estratégias

e ações para uma educação que compreenda a educação física não apenas o aspecto prático, mas

históricos, sociais e culturais, podem amenizar o preconceito étnico racial não só no ambiente escolar,

mas por toda a vida. A problemática que se busca responder é: Será possível por meio da Disciplina de

Educação Física propor novas estratégias e ações utilizando os jogos recreativos, os brinquedos e as

brincadeiras, para que as relações da diversidade racial possam ser desenvolvidas no ambiente escolar e

dessa forma amenizar o preconceito racial? Assim, esse projeto buscará diferentes maneiras de

apresentar aos alunos os jogos supracitados, como forma de mostrar a importância da Cultura Afro

Brasileira na constituição da sociedade como um todo.

Diversidade; Jogos recreativos; 

cultura afro brasileira



EDUCAÇÃO 

FÍSICA ADRIANO COQUES

O USO DAS MÍDIAS NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA

A mídia criou para as pessoas uma nova possibilidade de encontro e de compreensão da realidade.

Dessa forma, para descobrir as formas de entendimento das atividades pedagogicamente relevantes,

pensou-se em articular as mídias para o enriquecimento das aulas de Educação Física, pois os

adolescentes e jovens estão diretamente ligados a elas por meio do celular e do computador, gostam de

atividades motivadoras e diferentes que estejam ligadas ao seu mundo pessoal. Por isso, o presente

projeto está embasado em estudos teórico-metodológicos, qualitativos e práticos. É uma pesquisa ação,

que tem como principal objetivo a valorização do uso das mídias nas aulas de Educação Física,

colaborando para o envolvimento dos estudantes de maneira mais direta e prática. Será aplicada com

alunos do Ensino Médio Técnico em Agropecuária do Centro Estadual de Educação Profissional Assis

Brasil de Clevelândia, com uma turma do primeiro ano. Serão feitas aulas teóricas e práticas com o

objetivo de repassar aos alunos a importância do uso coerente das mídias na educação, mais

especificamente nas aulas de Educação Física, levando-os a perceber que as mídias podem dar-lhes

informações sobre a qualidade de vida e atividades desportivas. Portanto, o uso das mídias na educação,

favorece os aspectos formativos dos alunos, de maneira a levá-los à reflexão, ao estudo e

aprofundamento dos conteúdos propostos, buscando sempre atividades eficazes que os motivem a

compreender os significados da Educação Física e suas práticas no ambiente escolar e fora deste. mídia; educação física;

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

CLARICE ISABEL 

GUNTZEL

AS TICS COMO RECURSO 

PEDAGÓGICO NO ENSINO 

DE FUTSAL NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA

O Futsal é um esporte coletivo muito praticado nas escolas brasileiras. Contudo, percebe-se a

necessidade do rompimento do modelo tradicional e tecnicista, geralmente adotado na prática

pedagógica de educação física. Nesse sentido, esta Intervenção Pedagógica, tem por objetivo investigar

as possíveis contribuições e obstáculos do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)

como recurso pedagógico no processo ensino aprendizagem do futsal, estimulando assim, a participação

efetiva dos alunos nas aulas práticas e teóricas da disciplina, bem como, no processo de construção do

conhecimento. TIC; Educação Física; Futsal

EDUCAÇÃO 

FÍSICA ELISEU GUNTZEL

JOGOS COOPERATIVOS: 

CONTRIBUIÇÕES NA 

ESCOLA COMO MEIO DE 

INCLUSÃO PARA ALUNOS 

DO 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Este estudo tem como tema os Jogos Cooperativos, a diversidade e a inclusão nas aulas de Educação

Física, sendo o principal objetivo deste, investigar as possíveis contribuições dos Jogos Cooperativos

como ferramenta estratégica no processo de inclusão dos alunos, frente à dificuldade de uma

participação mais ativa nas aulas de Educação Física Escolar. Através da literatura existente, busca-se

elencar os principais motivos que contribuem para o progressivo afastamento dos alunos das aulas e

apresenta os Jogos Cooperativos como uma possível alternativa pedagógica no processo de inclusão.

Propõe uma Educação Física plural, com uma diversidade de ações dentro de um ambiente de

cooperação, onde o processo de aprendizagem deve ser oportunizado de forma igualitária a todos.

Educação Física; Jogos 

Cooperativos; Diversidade; 

Inclusão



EDUCAÇÃO 

FÍSICA FABIANA CHIUCHETTA

Jogos Cooperativos para 

igualdade de gênero nas 

aulas de educação física

A escola é um espaço destinado à discussão dos conhecimentos historicamente acumulados, além de ser

um dos lugares de estabelecimento das relações sociais. É no ambiente escolar que os estudantes

podem construir sua identidade pessoal ou do grupo social no qual está inserido. Nesse local deve haver

o estabelecimento da importância de afirmar a identidade de cada um, levando em conta os valores

culturais da comunidade escolar. Porém, muitas vezes presenciamos fatos que demonstram como a

escola pode ser influenciada pela sociedade, algumas vezes através da mídia outras pelos próprios

sujeitos da mesma, e que muitas vezes essa influencia colabora com os estereótipos e preconceitos

existentes.

Jogos Cooperativos; gênero; 

sexualidade

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

IVAN JUNIOR 

PROVENSI

O uso de novas 

tecnologias para 

contribuição do 

conhecimento e prática 

de jogos esportivos nas 

aulas de Educação Física

O presente projeto de pesquisa vem apresentar e debater as novas tecnologias, como ferramenta de

apoio pedagógico e desenvolvimento de ensino aprendizagem. Como relacionar as tecnologias com a

educação, especialmente à disciplina de Educação Física. Ele aborda também à velocidade em que as

novas tecnologias estão invadindo os espaços escolares, como os professores estão recebendo essas

novas tecnologias, sua formação profissional para a utilização de forma crítica e consciente, a relação

entre professores, alunos e uso das novas tecnologias pedagogicamente. Outro aspecto desse trabalho é

compreender como os recursos tecnológicos podem auxiliam no processo de conhecimento e prática de

jogos esportivos dentro das aulas de Educação Física, e otimizar a utilização dos recursos tecnológicos

como ferramenta pedagógica. Sua estratégia de ação é de utilizar as novas tecnologias presente na

escola como: o laboratório de informática, computador interativo, internet, televisão, tablets e celulares,

para realizar pesquisas, apresentações e contextualização de alguns jogos esportivos, e a partir dessa

contextualização desenvolver a prática dos jogos nas aulas de Educação Física. A avalição do

desenvolvimento do projeto será feito com pré e pós teste, através de questionário para obtenção dos

resultados.

Novas tecnologias;Educação 

Física;jogos esportivos

EDUCAÇÃO 

FÍSICA ROGERIO WOJAHN

A importância da 

Educação Física para a 

Promoção da Saúde de 

alunos do 6º Ano

A sociedade atual necessita mudanças no que se refere a aquisição de uma saúde de melhor qualidade.

No entanto essas mudanças devem ocorrer em várias esferas, para que o sujeito aproveite com

plenitude as vantagens possíveis do gozo de sua saúde, pois a Educação Física por si, não tem estrutura

e potencial para sozinha otimizar todas as circunstâncias que cercam este tema. Contudo, a Educação

Física deve fazer a sua parte, buscando auxiliar na promoção da saúde dos educandos, através de

atividades que otimizem ações educacionais, visando a saúde, seja ela agora ou em seu futuro. Promoção;Saúde;Educandos



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LUCIANE SOUZA 

MARTINS

Para além dos palcos: 

expressão corporal nas 

aulas de Educação Física

Nossos alunos vivem uma vida agitada, complexa, tecnológica que acaba, de certa forma, podando suas

potencialidades criativas. Desse modo, todo aluno precisa ter estímulo constante à criação para liberar

sua personalidade e espontaneidade. Este estudo oportunizará aos professores uma possibilidade de

trabalhar a criatividade através da expressão corporal e suas manifestações. São diversas as

manifestações que envolvem a expressão corporal as que estarão relacionadas na implementação desse

projeto, são: dança, música e teatro. O objetivo desse projeto é promover a produção cultural individual

e coletiva, permitindo a articulação da expressão corporal com a realidade para suscitar aprendizagem e

atitudes transformadoras, como autoestima, autoconfiança, espontaneidade, pensamento crítico. O

trabalho se desenvolverá com alunos do ensino médio, que ao final do projeto desenvolverão um evento

cultural para a comunidade. Evento este, que não começará no abrir das cortinas e nem se encerrará no

apagar das luzes

Expressão Corporal; Educação 

Física; Aprendizagem; Evento 

Cultural.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SIMONE 

HAMMERSCHMIDT

A utilização das 

Academias ao Ar livre 

como promoção da 

Qualidade de Vida dos 

adolescentes

Atualmente é comum ouvirmos falar no Sedentarismo e na importância de se praticar uma Atividade

Física ao longo da vida, hábito que deve ser adquirido desde a infância, ainda assim para muitos de

nossos adolescentes as aulas de Educação Física são a única forma de contato com uma Atividade Física

regular na semana, por isso o incentivo à prática de uma atividade física para a população jovem pode

além de auxiliar no controle da obesidade promover a saúde, garantindo que se tornem pessoas adultas

fisicamente ativas e com riscos menores de possuírem doenças causadas por inatividade física, como

doenças cardiovasculares, bem como, orientá-los quanto a uma alimentação saudável e

consequentemente na melhoria da Qualidade de Vida. O presente projeto tem como objetivo promover

a melhoria da Qualidade de Vida dos Adolescentes com o auxílio das academias ao Ar Livre. A aplicação

será feita com os alunos do 1º ano do ensino médio do Colégio Estadual João Paulo II de Palmital, sendo

desenvolvidas aulas teóricas e práticas a fim de investigar a frequência semanal da prática de Atividade

Física dos Adolescentes, apontando os principais fatores que auxiliam na melhoria da Qualidade de Vida,

além de orientá-los na execução de exercícios realizados nos aparelhos da academia ao Ar Livre e

conscientizá-los da importância da prática de uma Atividade Física regular ao longo da vida.

Atividade Física; Academia ao Ar 

Livre; Qualidade de Vida ; 

Hábitos Saudáveis.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA VALDENI PEREIRA

O Uso de Mídias Móveis 

na Educação: Tablet 

Educacional e Lousa 

Digital Interativa como 

ferramentas de apoio ao 

processo pedagógico

A educação tem passado por diversas transformações advindas do processo de globalização, mediado

pelos avanços tecnológicos, portanto faz-se necessário que o professor também acompanhe este

processo. O acesso à informação e a disseminação das tecnologias, fez com que os professores, além de

se sentirem impelidos a conhecer uma nova fonte de informação e aplicá-las no cotidiano escolar,

também devem estar atentos às tecnologias que estão presentes nas escolas; como o Tablet Educacional

e a Lousa Digital Interativa, buscando atualização e formação continuada para que possam utilizar essas

ferramentas, como mais uma opção para as práticas pedagógicas, com vistas à construção do

conhecimento. Propõe-se uma formação aos docentes através de um Workshop, para o uso pedagógico

das Mídias Móveis; o Tablet Educacional e a Lousa Digital Interativa, com o objetivo de descobrir as

potencialidades dessas ferramentas, como auxílio no processo de ensino e de aprendizagem,

reconhecendo que a utilização dos recursos tecnológicos consiste em um aprimoramento das ações

pedagógicas.

Tecnologias Educacionais; Mídias 

Móveis; Lousa Digital Interativa; 

Tablet Educacional; Workshop

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SONIA GRACITA 

FERREIRA

A RESSIGNIFICAÇÃO DAS 

PRÁTICAS CORPORAIS 

AFRO-BRASILEIRAS 

ATRAVÉS DOS JOGOS E 

BRINCADEIRAS

A RESSIGNIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS AFRO-BRASILEIRAS ATRAVÉS DOS JOGOS E

BRINCADEIRAS Sônia Gracita FERREIRA RESUMO Este é o resumo do Projeto de Intervenção Pedagógica

sobre os jogos e brincadeiras da cultura afro-brasileira. A Lei Nº 10.639/2003 inclui no currículo oficial da

rede de ensino a obrigatoriedade da História e Cultura Afro-brasileira em todas as escolas instituindo,

também, o dia 20 de novembro, como o Dia da Consciência Negra. Este trabalho tem como objetivos:

resgatar os jogos e as brincadeiras afro-brasileiras incluindo e valorizando o negro em nossa sociedade

com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e ressignificar os jogos e brincadeiras dentro da cultura

afro-brasileira. Esta pesquisa é exploratória, apresentando uma entrevista com familiares e um

questionário com alunos que participarão de teoria e prática sobre os jogos e brincadeiras. Espera-se

que haja uma ressignificação dos jogos e brincadeiras da cultura afro-brasileira, valorizando o negro, na

sociedade.

Cultura Afro-brasileira; Jogos e 

Brincadeiras; Ressignificação



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

IVAN JACQUES 

MARCAL

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

PERSPECTIVA DA 

PREVENÇÃO ÀS 

VIOLÊNCIAS ESCOLARES

Este Projeto pretende explorar o fenômeno da violência no cotidiano da escola, identificando suas

prováveis causas, analisando o papel da disciplina Educação Física Escolar e a ação pedagógica do

profissional de Educação Física no combate às ações geradoras de violência. De um modo geral, a

violência é hoje uma das principais preocupações da sociedade. A escola, como instituição sofre os

reflexos causados por fatores externos, gerando conflitos manifestados dentro das escolas. Neste

sentido, foi investigada através de revisões literárias a posição de autores em relação à violência nas

escolas, colocando as aulas de Educação Física como instrumento de integração e desenvolvimento

social. Estudos revelam que estratégias metodológicas desenvolvidas em aulas de Educação Física,

podem proporcionar melhor desenvolvimento social e principalmente proporcionar uma grande

melhora na relação aluno-aluno e aluno-professor na escola. Outros estudos se fazem necessários

visando estratégias metodológicas diferenciadas que possam coibir esse fenômeno. A busca pela

contenção da violência vem utilizando os mais diversos tipos de meios e transformações. O objetivo

deste estudo é identificar a importância das aulas de Educação Física como instrumento de prevenção a

violência escolar, além de mostrar como a violência tem atingido diretamente o ambiente escolar.

Violência escolar; Professor de 

Educação Física; Educação Física 

Escolar; Práticas pedagógicas; 

Estratégias metodológicas.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA JOELISE ELVIRA WEISS

Influência de um 

Programa de Iniciação ao 

Handebol no 

Aprimoramento das 

Habilidades Motoras 

Fundamentais e 

Especializadas em 

Crianças do 6° ano do 

Ensino Fundamental

A problemática deste trabalho é identificar se um programa de iniciação ao handebol poderá atuar de

maneira positiva no aperfeiçoamento nas habilidades motoras fundamentais relacionadas ao arremesso,

drible, recepção, corrida e especializadas. Tem como objetivo geral verificar se através deste programa

houve o aperfeiçoamento das habilidades motoras fundamentais de movimento e especializadas em

alunos do 6° ano do Ensino Fundamental. Hipoteticamente, trabalha-se que esta intervenção exercerá

um aumento do repertório motor nos alunos que apresentarem atrasos nas habilidades motoras

fundamentais ( inicial, elementar, maduro ou proficiente) e aperfeiçoará as habilidades motoras

especializadas no estágio de transição e aplicação do handebol. Para este trabalho será realizada uma

pesquisa do tipo descritiva e estudo de caso. Serão realizados pré-testes e pós- testes motores das

habilidades de manipulação do arremessar, quicar, receber a bola e locomoção, conforme protocolo de

análise dos padrões fundamentais propostos por Gallahue e Ozmun (2005). Classificando os avaliados

em estágios inicial, elementar, maduro ou proficiente. A amostragem será aleatória com um total de 20

alunos entre meninos e meninas do Colégio Estadual Wolf Klabin, do município de Telêmaco Borba. O

procedimento de avaliação será iniciado com uma autorização por escrito (Termo de Livre

Consentimento) do responsável pelo avaliado para que o mesmo participe das aulas práticas e das

filmagens. Após a coleta de dados, os mesmos serão analisados de forma quantitativa através do

programa SPSS. Por estar em fase de implantação, este projeto não apresenta resultados.

Habilidades Motoras; Handebol; 

Educação Física Escolar



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MARILENE JOSILIANE 

CHAGAS

Pedagogia da 

Convivência: Abrindo 

caminhos através da 

Dança Gaúcha na 

Educação Física Escolar

Um dos desafios da escola está em promover a participação dos alunos em atividades de expressão

corporal. Este projeto procura discutir os pressupostos da Pedagogia da Convivência em sua relação com

a Dança gaúcha. Dessa forma são inseridos valores que ampliem a perspectiva das relações interpessoais

a partir da Educação Física. O projeto objetiva utilizar a dança gaúcha na Educação Física, como meio de

sensibilizar para convivências escolares positivas. Para tanto será realizado uma reunião com pais,

alunos e professores do 7º ano do Colégio Estadual Professora Helena Ronkoski Fioravante - EFM, para

tratar do tema Convivência. Em seguida serão desenvolvidas oficinas com os temas, Dança e

Convivência, Dança e Saúde, Dança e Valores e Dança Gaúcha. Outras duas oficinas serão realizadas para

montar as coreografias (Chamamé, Chimarrita e Xote) as quais serão apresentadas para a comunidade

escolar. Espera-se que durante as oficinas a vivência e a socialização sejam tomadas como questões

prioritárias. Deseja-se também que os alunos vivenciem momentos de lazer associados à cultura e

desenvolvam valores da convivência como: solidariedade, respeito, diálogo e companheirismo.

Palavras chave: Pedagogia da 

Convivência; Dança; Educação 

Física Escolar.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

MAURO JEFERSON 

JESEN DOS SANTOS

O ENSINO DO ATLETISMO 

NA PERSPECTIVA DA 

ABORDAGEM 

PEDAGÓGICA CRÍTICO-

EMANCIPATÓRIA NOS 

ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DO 

COLÉGIO ESTADUAL DO 

CAMPO TEÓFILA NASSAR 

JANGADA

O ENSINO DO ATLETISMO NA PERSPECTIVA DA ABORDAGEM PEDAGÓGICA CRÍTICO-EMANCIPATÓRIA

NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO TEÓFILA NASSAR

JANGADA Um dos desafios da Educação Física atual diz respeito à metodologia utilizada no ensino dos

esportes. Esta pesquisa tem como objeto o ensino do Atletismo, o qual em âmbito escolar, ainda

acontece de forma mecânica e desportivizada, o que não reflete o direcionamento dado pelos

documentos escolares, os quais são embasados pelas vertentes mais críticas da educação. Assim,

objetiva-se encaminhar metodologicamente o ensino do Atletismo sob o enfoque da abordagem

pedagógica Crítico-Emancipatória, proposta por Elenor Kunz, na década de 90, em oposição ao

hegemônico modelo desportivista. A pesquisa, de cunho qualitativo com caráter exploratório, parte da

revisão da literatura existente na área, incluindo os documentos oficiais (DCE, PPP, PPC e PTD), e

culmina em um estudo de caso. Será desenvolvida uma unidade didática em uma turma de 9º ano do

Ensino Fundamental do Colégio Estadual do Campo Teófila Nassar Jangada, na qual os alunos terão a

oportunidade de vivenciar algumas provas do Atletismo sob o viés Crítico-Emancipatório. Os dados

observados na prática serão analisados juntamente com questionários aplicados no início e no final da

unidade didática. Espera-se alinhar os objetivos descritos nos documentos escolares com a prática, bem

como construir material didático referente à modalidade Atletismo que seja útil à prática educativa

atendendo aos objetivos da abordagem Crítico-Emancipatória.

Ensino; Atletismo; Abordagem 

Crítico-Emancipatória



EDUCAÇÃO 

FÍSICA TATIANE MACHADO

A importância da 

implemantação das leis 

10.639/03 e 11.645/08 e 

sua articulação com os 

conteúdos estruturantes 

da Educação Física

O projeto visa mostrar a importância do ensino das Leis 10.639/03 e 11.645/08 no ensino de Educação

Física. Através de um questionário pretende-se verificar quais dificuldades os professores encontram em

desenvolver estes conteúdos, visto que muitos trabalham apenas nas datas comemorativas e de forma

fragmentada. A temáticaque trata da implementação das leis da obrigatoriedade do ensino das culturas

africanas e indígenas. Tem-se o objetivo de verificar se os professores de Educação Física articulam os

conteúdos estruturantes com as culturas africanas e indígenas, identificar quais as dificuldades dos

professores de Educação Física em relacionar a implementação das leis com os conteúdos estruturantes

de Educação Física e desenvolver atividades referentes à implementação das leis articuladas com os

conteúdos de Educação Física.

Cultura afro; cultura indígena; 

imolementação de leis

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

BETANIA DA SILVA 

FREZ

A Educação Física e o 

Ensino Médio Noturno: 

Análise e Intervenção 

Pedagógica

Os desafios que me direcionaram a esta pesquisa surgiram de anos de vivência pedagógica com alunos

do ensino médio noturno. Alunos na sua grande maioria trabalhadores diurnos e que estudam à noite.

Fadigados muitos estudantes demonstravam desinteresse e desmotivação pelas aulas de Educação

Física. Assim, acredita-se que é necessário uma adequação dos Conteúdos Curriculares e do Plano de

Trabalho Docente as necessidades específicas destes alunos. Devido às distintas áreas e horários de

trabalho consumir a maior parte do tempo da população observa-se que o tempo restante é dividido

entre os demais afazeres. Por sua vez o jovem aluno fica em uma posição delicada na sociedade, uma

vez que o trabalho é essencial para sua sobrevivência e de sua família e em decorrência deste mesmo

trabalho seus estudos ficam prejudicados, mesmo entendendo que são essenciais para a o seu

crescimento e evolução profissional. Durante o processo de Educação Básica, podemos perceber que na

infância grande parte das crianças, vivenciam as atividades corporais de forma prazerosa, mas nem

sempre com a compressão da importância destas para sua vida futura. No Ensino Médio é o momento

oportuno de aproveitar a maturidade dessas percepções para estimular a compreensão crítica deste

indivíduo em formação quanto a importância da atividade física para sua saúde à longo prazo. Sendo

assim, o presente trabalho pretende propor um programa de intervenção na disciplina de Educação

Física que estimule a participação mais efetiva dos alunos do Ensino Médio Noturno nestas aulas.

Educação Física; Ensino Médio 

Noturno; Trabalho



EDUCAÇÃO 

FÍSICA DELCI KREMER

Dança e Gênero na 

Educação Física

Esta proposta de tem como objetivo implementar a dança criativa nas aulas de Educação Física, pois, a

prática da dança sempre foi limitada no ambiente escolar, sendo ela realizada quase que exclusivamente

em data comemorativas. A dança, constitui-se conteúdo importante da educação física, contribuindo

significativamente para o estímulo da livre expressão corporal. Para tanto o professor deverá estar

constantemente buscando novas estratégias oportunizando aos alunos a construção e criação de novas

possibilidades de representação dentro dos contextos significativos da educação. Como os jovens

percebem e sentem a própria sexualidade através do movimento, é preciso criar algumas estratégias

metodológicas para evitar a confusão entre dança e sexualidade. Portanto, é fundamental para o

planejamento das aulas articular diferentes questões sociais considerando os conteúdos estruturantes

do planejamento didático pedagógico da escola. É através de atividades realizadas por intermédio de

dança que podemos explorar e discutir gênero na escola, pois as relações de gênero são uma das

questões mais difíceis de mudar na sociedade e, por consequência, na escola, de modo como estão

organizadas socialmente, as relações de gênero são uma máquina de produzir desigualdades,

precisamos estar atentos às metodologias utilizadas nas aulas, para que não reforçamos ainda mais para

a formação dos comportamentos e condutas das meninas e dos meninos. Nesse sentido, ao pensarmos

em desenvolver o conteúdo da dança, é interessante articula-lo com as relações de gênero, pois o

preconceito ou o sexismo sempre estão presentes, podendo ser contextualizado e desconstruído,

permitindo que as relações de gênero, nesse quesito, sejam rompidas.

Dança, Gênero, Educação Física, 

Escola

EDUCAÇÃO 

FÍSICA EGON WILHELMS

IMPLICAÇÕES NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

PELA AUSÊNCIA DA 

QUADRA DE ESPORTES 

COBERTA

O espaço produzido pelo homem interfere no processo educativo de forma positiva ou negativa,

condicionando nossos gestos diários, hábitos, nossa visão, estimula elementos simbólicos e estabelece

pontos de referência. Nesse sentido, e estrutura das instalações podem comprometer de modo

significativo o trabalho pedagógico da Educação Física. Propiciar melhores condições de trabalho aos

professores de Educação Física, significa, além de valorizar o profissional da área, pode proporcionar

uma prática educativa de melhor qualidade. Isto posto apresentamos a problemática da pesquisa que

busca melhor compreender as implicações que a ausência da quadra coberta traz para o processo ensino 

e aprendizagem da disciplina. O projeto apoia-se numa fundamentação teórica que destaca a evolução

da Educação Física no Brasil e as abordagens pedagógicas, sua importância na escola e a questão espaço

físico. Será de caráter descritivo e as informações serão coletadas através de questionário. A população

será composta por alunos, equipe gestora, professores, ex-professores e comunidade educativa da

Escola Estadual do Campo Porto Mendes Distrito de Porto Mendes, Município de Marechal Cândido

Rondon. A amostra será composta por aproximadamente 30 alunos do Ensino Fundamental dos

períodos matutino e vespertino, sendo escolhidas turmas aleatoriamente. O instrumento adotado será

um questionário, composto por questões fechadas e abertas, que tem por objetivo verificar os relatos

dos sujeitos sobre os impactos para a prática pedagógica da Educação Física na ausência de quadra de

esportes coberta.

Educação Física; Escola; Espaço 

Físico; Prática Pedagógica



EDUCAÇÃO 

FÍSICA ENI POLETTO

Educação Física e Mídias: 

Possíveis relações para o 

curso Técnico em 

Segurança do Trabalho.

A grade curricular de Educação Física para o Curso Técnico em Segurança do Trabalho integra os

conteúdos da disciplina da formação geral com os conteúdos do ensino específico, científico tecnológico

do curso e deve estar pautada numa perspectiva de totalidade. A Educação de Jovens e Adultos requer

metodologia diferenciada por se tratar de um público específico com maior vivência, com

responsabilidades sociais e experiências profissionais. A tecnologia está presente na vida de jovens e

adultos, faz parte do seu cotidiano social e profissional, transformou as relações sociais, sendo

necessário integrar este universo na educação formal. Neste sentido, o objetivo é implementar o uso das

mídias para contribuir na integração dos conteúdos gerais e específicos pertinentes à disciplina de

educação física, aproximando teoria e prática com o propósito de melhorar significativamente a

aprendizagem. Para isto, serão utilizadas diferentes mídias como suporte metodológico para o ensino de

diferentes conteúdos do curso.

Educação física; Planejamento; 

Mídias; Ensino Técnico

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

GENARIO MENDES DE 

OLIVEIRA

PRATICANDO O 

ATLETISMO DE FORMA 

LÚDICA

Sabemos que o atletismo é a base de todos os esportes, praticá-lo proporciona diversos benefícios

principalmente no que se refere à saúde, autonomia e aquisição de habilidades motoras como corridas,

equilíbrio estático e dinâmico, giros, lançamentos, saltos, que serão utilizados no decorrer das práticas

esportivas. Assim o objetivo geral deste estudo é oportunizar a prática do atletismo de forma lúdica e

atraente através do miniatletismo, visando abranger um grande número de alunos na pratica ao mesmo

tempo, trabalhando formas de movimentos básicos e variados garantindo que não só as crianças mais

fortes e velozes têm contribuições para um bom resultado, mas priorizando atividades que encoragem

as crianças a usarem suas energias a fim de preservar a saúde a longo prazo, bem como criar entre os

alunos um ambiente de ludicidade contribuindo para a interação social e aceitando suas diferenças.

Miniatletismo; Ludicidade; 

Participação; Competição; 

Respeito.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LUCIANE CRISTINA 

KRUGER RODRIGUES

Ensino Médio Noturno: 

Uma proposta de 

Educação Física com 

perspectiva lúdica do 

conteúdo esportes e 

jogos alternativos.

Este Projeto faz parte do PDE (Programa de Desenvolvimento de Educadores), do Estado do Paraná. E

aborda a disciplina de Educação Física no Ensino Médio noturno. Pela experiência nesta modalidade de

Ensino, percebo que os alunos do período noturno vêm para o Colégio, cansados, pois a maioria deles

trabalha o dia todo, chegando muitas vezes estressados e sem motivação para assistir e participar das

aulas. Por outro lado, entende-se que a Educação Física perde sua legitimidade como disciplina

obrigatória, à medida que ela é tratada no dia a dia das Escolas, como simples atividade prática. Neste

sentido como fazer com que os alunos participem das aulas de Educação Física, com mais frequência,

compreendendo a importância da mesma enquanto disciplina curricular obrigatória? Será que uma

proposta pedagógica pautada numa perspectiva lúdica, do conteúdo esporte e jogos alternativos,

proporcionará uma maior participação dos alunos nas aulas? Esse são os questionamentos que pretendo

estudar a partir da implementação de um Projeto de Intervenção Pedagógica nas turmas do Ensino

Médio Noturno do Colégio Estadual Frentino Sackser. Espera-se como resultado deste projeto a

compreensão sobre a importância e os benefícios da Educação Física e uma maior motivação na

participação das aulas.

Educação Física, Ensino Médio 

Noturno, Jogos e Esportes 

Alternativos, Lúdico.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ONICE APARECIDA 

ESCHER

Qualidade de Vida na 

Escola: Intervenções 

Possíveis.

A saúde dos trabalhadores é consequência da relação complexa entre o trabalhador e sua atividade de

trabalho. O modo de produção capitalista impõe a escola um ritmo de produção acelerado que resulta

em demandas excessivas tendo como consequência a diminuição gradativa da qualidade de vida dos

envolvidos. A manutenção da saúde não é tarefa fácil e se encontra sob a responsabilidade de cada um

que tem a necessidade de perceber quais as estratégias que melhor funcionam para si. Os profissionais

da educação devem perceber a escola como espaço para reflexão sobre fatores individuais e coletivos

que influenciam as práticas em saúde e nutrição na sociedade, estes profissionais portanto devem ser

capacitados a cuidar si e a agir em grupo na promoção da saúde. As metodologias visam estimular o

espírito crítico e o discernimento das pessoas promovendo a autonomia de escolha no cotidiano. O

desafio é ajuda-las a buscar a adequação entre os cuidados necessários e seu ritmo de vida, pois o

presente projeto tem como objetivo principal verificar o impacto dos fatores de risco para doenças

crônicas não transmissíveis na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da educação do Colégio

Antônio José Reis de Toledo, além de orientar e estimular à adoção de um estilo de vida mais saudável.

Qualidade de Vida na Escola; 

Fatores Determinantes; Doenças 

Crônico Degenerativas; Hábitos 

de Vida.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ADMILSON 

MARCONATO

A educação física no 

ensino médio através de 

ambientes virtuais de 

aprendizagens.

O presente projeto de intervenção pretende através de métodos de ensino inovadores, baseados em

ambientes virtuais de aprendizagem utilizando os processos da educação a distância, melhorar a

compreensão dos conteúdos da cultura corporal, de modo interdisciplinar, métodos estes dirigidos aos

“nativos digitais”, levando o aluno a tornar-se reflexivo, crítico e capaz de construir e significar os

conhecimentos, tornando-se autor de suas reflexões e capacitado a empreender sua adesão à atividade

física, objetivo comum da educação física escolar, e que construa num momento seguinte, o

compartilhamento das suas ideias com o grupo, para debate e reflexão .

educação física; ambientes 

virtuais de aprendizagem; adesão 

a atividade física

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

ANGELA FATIMA 

ABRANTES ORNELAS

Os recursos tecnológicos 

na mediação do ensino e 

aprendizagem da 

Educação Física.

A mediação pedagógica exercida pelo professor consiste em ampliar o conhecimento do indivíduo, com

intuito de que ele possa intervir de modo crítico e atuante em sua realidade e através da interação com

outros indivíduos, consiga refletir e transformar seu cotidiano. Considerando a dificuldade enfrentada

nas aulas de Educação Física ao propor o ensino dos conteúdos teóricos. Sabedores da responsabilidade

do professor de prover aos seus alunos os conteúdos expressos no currículo escolar, ou seja, os

conhecimentos histórica e culturalmente construídos. Conhecedores da mediação necessária ao

processo de aprendizagem com metodologia específica, estratégias de ensino, e os mais diversos

recursos didáticos possíveis, dentre os quais as tecnologias educacionais, pois nisso consiste o processo

de ensino. O presente trabalho pretende valer-se dos recursos tecnológicos como câmeras, celulares,

tabletes, notebooks, Datashow, ARTUR e da mediação do professor para desenvolver o ensino e

aprendizagem do esporte, nas aulas de Educação Física e por meio de atividades que envolvam a

discussão de textos escritos ou midiáticos, trabalhos em grupo, apresentação e análise de textos, vídeos,

imagens, além da criação e edição de vídeos e imagens, demonstrar o conhecimento assimilado de

modo prazeroso e eficaz.

Ensino e aprendizagem; 

Mediação; Recursos 

tecnológicos; Educação Física; 

Esporte.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

CASSIA CILENE 

CARDOSO PEREIRA

Importância da Atividade 

Física e Nutrição na 

Prevenção e Controle do 

Sobrepeso e Obesidade 

em Adolescentes

A obesidade vem sendo tratada como pandemia mundial, atingindo igualmente homens, mulheres,

crianças e adolescentes, causando danos muitas vezes irreparáveis à saúde, prejudicando sobre maneira

a qualidade de vida dos indivíduos. O objetivo deste estudo foi de proporcionar ações de sensibilização

no contexto escolar, demonstrando aos alunos a importância e os benefícios da prática regular de

atividade física e da alimentação saudável no controle e prevenção do sobrepeso e da obesidade. Foram

relatados no presente estudo os fatores que causam a obesidade, suas consequências e o papel da

atividade física e da reeducação alimentar na prevenção desta enfermidade.

Saúde do escolar; 

Sobrepeso/obesidade; 

prevenção; atividade física; 

alimentação saudável

EDUCAÇÃO 

FÍSICA EDMAR DA SILVA

Explicação das bases 

fisiológicas do corpo 

humano em ativos e 

sedentários.

Este estudo tem por objetivo desenvolver instrumentalização didático-pedagógica na prática docente na

disciplina de educação física escolar, sobre temáticas relacionadas às bases fisiológicas do organismo

humano em atividade física e no estilo de vida sedentário, bem como sobre riscos de se manter estilo de

vida não saudável, por meio de apropriados métodos de educação e aquisição de conhecimento na

disciplina de educação física na área da saúde, com curso para docentes da disciplina, sendo que a carga

horária será de 40 horas/ aula, divididas em 20horas/ aula presenciais e 20 horas/aulas não-presenciais,

subdivididos em cursos de 4 horas/aula dia. A estratégia com o uso da pesquisa-ação, com metodologia

incluindo o uso das tecnologias como aulas demonstrado o funcionamento do corpo humano com a

utilização de vídeos com simulação do organismo humano sedentário e outro com aptidão física;

realização de um circuito abordagens em Fisiologia humana e Fisiologia do exercício e a formação de

coligação de esboços em Fisiologia Humana e do exercício; realização de reuniões virtuais destes

contentos. E a avaliação consisti em uma produção de um plano de aula sobre os assuntos abordados.

Espera-se o aplanamento de procedimentos de ensino e aprendizagem deste componente curricular, O

protagonismo juvenil na prática pedagógica como procedimento enriquecedor na internalização de

qualidade dos conteúdos.

Sedentarismo, Recursos 

Midiáticos, Saúde, Aptidão Física, 

Qualidade de vida.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

LEILA PEREIRA FRAGA 

RODRIGUES

Jogos Eletrônicos: uma 

possibilidade educativa 

nas aulas de Educação 

Física.

O presente projeto busca uma reflexão sobre a inserção da Tecnologia e suas linguagens, por meio dos

Jogos Eletrônicos (games), nas aulas de Educação Física. A proposta é decorrente das observações acerca 

da falta de interesse dos alunos nas aulas de Educação Física, que estão deixando de ser motivadoras e

interessantes devido o distanciamento da realidade dos alunos. Como possibilidade de mudança dessa

situação sugerimos o uso dos recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem, tornando, assim,

as aulas mais motivadoras. Os Jogos eletrônicos, em conjunto com Jogos e Brincadeiras, podem criar

oportunidades para o desenvolvimento físico, cognitivo e lazer. Os Jogos Eletrônicos podem, ainda,

constituir alternativas para os alunos refletirem sobre sua condição social criando uma consciência

corporal e crítica. Por meio da pratica dos jogos eletrônicos, espera-se que os alunos reflitam sobre a

falta de atividade física e como a Educação Física pode contribuir para uma vida mais saudável e ativa.

Os conteúdos abordados no projeto foram Jogos e Brincadeiras e sua importância no processo de

desenvolvimento da criança; valorização das origens dos jogos e brincadeiras antigas; e a inserção de

jogos eletrônicos (games) como metodologia alternativa. A implementação do projeto terá como público

alvo alunos do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Estadual Nestor Vitor- Ensino

Fundamental, Médio e Normal do Município de Pérola/PR.

Educação Física; Tecnologia; 

Jogos e Brincadeiras; Jogos 

eletrônicos.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

SOLMARA CASTELLO 

BRANCO

Escola, Educação Física e 

Laban: uma tríade 

possível no ensino das 

danças urbanas.

Pensar em uma proposta que consiga efetivar a pratica da dança nas aulas de Educação Física dentro

dos espaços escolares é um exercício que requer constante discussão e reflexão acerca de possíveis

metodologias e caminhos a serem seguidos nos planejamentos escolares. As Diretrizes Curriculares do

Estado do Paraná da disciplina de Educação Física, prevê como um dos conteúdos estruturantes a Dança,

sendo elencada no ensino médio a dança de rua como um conteúdo básico, que deve ser trabalhado

com alunos nessa faixa escolar. (PARANÁ, 2008). O presente projeto tem como objetivo geral

proporcionar aos alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual Pedro II do município de

Umuarama a oportunidade de vivenciar uma experiência de Dança Educativa Moderna na perspectiva da 

teoria de Laban, percebendo-a como uma metodologia na aprendizagem das danças urbanas.

Educação Física; dança; Laban; 

Hip Hop; escola.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

APARECIDA ROMEIRO 

CALIXTO

Dança de Salão: 

possibilidades de 

intervenção pedagógica 

por meio da Educação 

Física

Embora faça parte dos conteúdos da Educação Física, a dança de salão geralmente é pouco explorada na

escola, no entanto, quando é proposta um grande número de alunos, em sua maioria meninos, tem a

dificuldade de aceitar as atividades por timidez, discriminação e/ou concepção cultural. Diante do

exposto este projeto tem por objetivo investigar as possibilidades de intervenção pedagógica em torno

do conteúdo Dança de Salão nas aulas de Educação Física, valorizando a cultura local e promovendo

uma reflexão acerca da apropriação da Dança pela Indústria Cultural. Será implementado no Colégio

Estadual São Mateus, Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, no município de São Mateus

do Sul-PR, Núcleo de União da Vitória, em duas turmas de alunos do curso de Meio Ambiente, no

período matutino, durante o primeiro semestre do ano letivo de 2015. Pretende-se por meio de

atividades pedagógicas, além de inserir possibilidades com o trato do conteúdo dança de salão, propor

vivências que auxiliem na percepção do corpo relacionadas a dança de salão, possibilitando a

socialização, desenvolvimento do potencial rítmico e expressivo, a criatividade, o espírito de cooperação, 

contribuindo assim para o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e afetivo,

permitindo o contato com diferentes manifestações corporais, valorizando a cultura local, com vistas ao

projeto educativo e à valorização do educando no processo ensino aprendizagem, buscando atitudes e

valores que tornem o aluno crítico, solidário, ético, participativo e transformador da sua realidade.

dança de salão; educação física; 

ensino médio

EDUCAÇÃO 

FÍSICA WILSON WINTER

O uso da fotografia e da 

projeção de imagens para 

estimular a Expressão 

Corporal: Conhecendo 

movimentos de práticas e 

conteúdos da Educação 

Física

O presente projeto propõe a utilização de recursos tecnológicos, fotografia e projeção de imagens,

aliados à atividades de Expressão Corporal, para apresentar aos alunos dos sextos anos do Colégio

Estadual Adiles Bordin, conteúdos estruturantes básicos e específicos da disciplina de Educação Física.

Pretende-se aproveitar fotografias de atividades realizadas por professores do NRE de União da Vitória,

em suas aulas, para incentivar os alunos recém-chegados na série inicial Ensino Fundamental a

realizarem movimentos de diversas atividades, imitando-os ou criando releituras das imagens

projetadas. Os movimentos serão fotografados e posteriormente expostos para a apreciação dos

colegas, professores, pais e demais membros da comunidade escolar. A intenção do trabalho, além de

uma sugestão de uso de recursos tecnológicos vinculados à Expressão Corporal, é levar ao conhecimento

dos alunos vindos da Educação Infantil a abrangência da Educação Física, que deve contemplar Esportes,

Danças, Lutas, Ginástica, Jogos e Brincadeiras no decorrer dos Ensinos Fundamental e Médio.

Expressão Corporal;Projeção de 

Imagens;Fotografia;Tecnologia



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

IARA CRISTINA 

FERREIRA

O RESGATE DE JOGOS E 

BRINCADEIRAS ANTIGAS

Atualmente, observa-se que as crianças ao brincarem repetem papéis de personagens televisivos,

protagonizando a vivência dos personagens de alguns desenhos animados e também a utilização de

celular, tablet para se divertirem. Em uma conversa com os alunos do 6º ano perguntei se conheciam

algumas brincadeiras, tais como: pular corda, cabo de guerra, amarelinha, pega-pega, bolinha de gude,

onde a maioria das respostas foi de forma negativa, então nesse momento sente-se a necessidade da

criação de um projeto, que viesse de encontro a essas necessidades. Entende-se que a Educação Física

pode ser também tempo e lugar de investigação e problematização da história de alunos e alunas

presentes na escola, que revela o conhecimento sobre as práticas corporais da cultura de que são

portadores (as); de invenção de outras maneiras de fazer os esportes, as danças, a ginástica, os jogos, as

lutas, os brinquedos, as brincadeiras, de questionamento dos padrões éticos e estéticos construídos

culturalmente para a realização dessas e de outras práticas corporais. Conclui-se, portanto, que esse é o

momento onde se deve desenvolver uma consciência de pesquisa sobre os jogos, brinquedos e

brincadeiras tradicionais, pois são fundamentais para o desenvolvimento das crianças e podem ser

apreciado pela educação formal. A criança ao jogar constitui a realidade através de sua ação lúdica, onde 

reflete suas condições concretas que o conteúdo é o aspecto característico central elaborado pela

criança a partir das atividades de adultos e do contexto que estão inseridos.

Brinquedos; Brincadeiras; 

Resgate.

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

VALDECI MARTINS DE 

OLIVEIRA

REFLEXÕES E PRÁTICAS 

SOBRE SEXUALIDADE, 

GÊNERO E RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA.

A escola pública vive hoje em busca de como aceitar os “diferentes” e como trabalhar essa questão no

espaço escolar, agregando assim mais um papel além do processo de ensino e aprendizagem. A escola

passa a trabalhar a inclusão dos “diferentes” e em busca do resgate daqueles que parecem invisíveis,

pois é nela que se concentram os diversos grupos, muitas vezes torna-se excludente; pois o professor

não está preparado com essa nova situação. Na escola pública, o aluno evangélico precisa aprender a

respeitar o aluno que professa uma religião afro, e vice-versa; a aluna heterossexual deve aprender a

respeitar sua colega gay e vice-versa; alunos que manifestam diferenças de pertencimento partidário,

respeito mútuo, brancos respeitar os negros com a finalidade de manterem uma boa convivência, ou

seja, de aprenderem a tolerar o outro. É na escola que deve ser construído um ambiente de reflexão de

valores e a desmistificação da aceitação passiva de exclusão seja superada. Nas aulas de Educação Física,

presenciam-se dentro da escola, divisões entre homens e mulheres nos discursos dos professores,

atitudes e ações discriminatórias. Para tanto se faz necessário realização de propostas para o trabalho

com sexualidade e gênero na educação através de grupos de estudos com os professores de Educação

Física para que possam refletir e redimensionar sua prática de acordo com o contexto em que os sujeitos 

se encontram, portanto essa pesquisa terá como base o estudo sobre a Lei 10.639/03, onde busca-se

realização de mudanças em relação a estereótipos e preconceitos em e as questões étnicas raciais e em

relação a gênero.

Educação Física; Gênero; 

Diversidade.



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

VALDECIR CENTENA 

LOPES

BRINQUEDOS E 

BRINCADEIRAS DA 

CULTURA AFRICANA NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Com a implantação da Lei 10.639/2003, torna-se obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-

brasileiras, além da História da África e dos africanos nos estabelecimentos de ensino públicos e

privados. No campo educacional, além da lei 10.639/03 e das Diretrizes Curriculares Nacionais, a

Deliberação Estadual 04/06, diz em seu artigo 2º que: “o Projeto Político Pedagógico das instituições de

ensino deverá garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular

contemple, obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e cultura Afro-Brasileira e Africana na

perspectiva de proporcionar aos alunos uma educação compatível com uma sociedade democrática,

multicultural e pluriétnica”. A partir de 2003, vários pensadores fizeram reflexões sobre o ensino de

História e das problemáticas propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Entre as

discussões, o debate acerca do combate à discriminação racial e o ensino da História da África. Ensinar

História da África aos alunos brasileiros é a única maneira de romper com a estrutura eurocêntrica que

até hoje caracterizou a formação escolar brasileira. Baseado nos autores Prista, Tembe, Edmundo

(1992), os jogos e as brincadeiras possuem múltiplas funções: podem contribuir com a comunicação e

interiorização das normas e conveniências, diversificação dialética de tensões e distensões

comportamentais, pode ser usado para libertação ou adestramento do corpo. Diante dessa afirmação

percebe-se que os jogos e brincadeiras são construídos, transmitidos, memorizados e reelaborados de

acordo com o nível de identidade social do grupo e com sua própria história cultural no qual os alunos

estão fazendo parte.

Brinquedos; Brincadeiras; Cultura-

Afro.

FILOSOFIA

FABIO ANTULIO 

STANGUE

O QUE É REALIDADE ? 

Elementos para uma 

discussão metodológica 

sobre a proposição e 

tratamento de problemas 

filosóficos nos Conteúdos 

Estruturantes de Filosofia 

da Ciência e Teoria do 

Conhecimento no Ensino 

Médio.

Pretendemos sugerir algumas práticas de ensino para a disciplina de Filosofia no primeiro ano do Ensino

Médio, as quais julgamos pertinentes no tratamento de alguns problemas filosóficos na escola,

notadamente nos Conteúdos Estruturantes de Filosofia da Ciência e de Teoria do Conhecimento.

Partindo do ponto de vista do aluno, sugerimos o tratamento de problemas filosóficos expressos por

meio de paradoxos, os quais precisam ser compreendidos para o desenvolvimento das investigações

sugeridas na disciplina. Propondo debates a partir da leitura de textos filosóficos, bem como do

reconhecimento da diferenciação entre o conhecimento científico e o conhecimento obtido por meio do

senso comum, o projeto procura abordar as características principais do fazer filosófico em sala de aula,

enquanto um saber que se faz em ato, na reelaboração e proposição de problemas, e não apenas como

um saber estanque, já formalizado que seria entregado ao aluno, o qual \"aprenderia\" a Filosofia de um

ponto de vista meramente passivo. Em vez disso, convidamos o aluno a participar ativamente dos

processos de aprendizagem, reconhecendo sua importância no sentido de conferir significado aos

conteúdos filosóficos abordados e compreendendo a diferença entre o discurso filosófico e o discurso

científico. Tais práticas e estratégias de ensino têm o mérito de contemplar a questão do estudo da

Filosofia do ponto de vista do estudante, esse entendido como principal agente dos processos de

aprendizagem. Finalmente, propomos também, junto aos alunos, a elaboração e produção de um

material didático capaz de sugerir formas de tratamento de problemas filosóficos no nível médio,

sobretudo nos conteúdos estruturantes acima mencionados.

Ensino de Filosofia;Problemas 

Filosóficos;Teoria do 

Conhecimento



FILOSOFIA

FRANCIELE KRINDGES 

VIEIRA

Problematizações e 

Percepções do Ensino da 

Filosofia.

A característica específica do trabalho filosófico é o desenvolvimento do pensamento crítico através da

vinculação entre problemas vivenciais e problemas filosóficos. Neste sentido, o método utilizado para

“educar para a inteligibilidade” e contribuir para a construção de uma retórica (de uma língua e de uma

linguagem) é submeter os interesses dos alunos a um tratamento que lhes permita descobrir os

encadeamentos, a lei, a estrutura que está, ou não está, nos discursos por eles elaborados. Educar para

a inteligibilidade significa reafirmar que a crítica não vem antes das condições que a tornam possível. O

principal objetivo da pesquisa é desenvolver metodologias que possibilitem a autonomia intelectual do

pensamento do estudante, criando assim uma condição básica para a compreensão e interpretação

crítica da realidade.

Metodologias de Investigação 

Filosófica; Reflexão Crítica; 

Problemas Vivenciais; 

Representação; Mundo do Texto.

FILOSOFIA

CLAUDIO ROBERTO 

MOLINA SANCHES

O USO DE MAPAS 

CONCEITUAIS NO ENSINO 

DE FILOSOFIA.

Esse projeto tem por objetivo pesquisar a elaboração de mapas conceituais pelos estudantes do Ensino

Médio, com o uso do software livre Cmap Tolls, auxiliando-os na interpretação dos textos clássicos de

filosofias.

Mapas conceituais, Cmap tolls, 

textos clássicos

FILOSOFIA RUDINEI RIBEIRO

REPRESENTAÇÃO 

FILOSOFICA DO MUNDO 

NA FILOSOFIA MODERNA

Partindo do pressuposto da filosofia como busca pelo conceito que se aprofundou na noção de

“representação”, especificamente sua construção na Idade Moderna. Inicialmente se identificou em

Descartes a divisão dos pensamentos em ideias, vontades e juízos, colocando o foco do conhecimento

na representação do sujeito. Posteriormente, em Kant, é apresentado a distinção entre juízos analíticos

e sintéticos e como entende a noção de ideia e representação. Por fim, a partir do livro “O mundo como

vontade e como representação” de Schopenhauer, é abordado a distinção entre esse filosofo e Kant.

Primeiramente pela divisão apresentada por Kant entre fenômeno e coisa-em-si ( incognoscível), que,

para Schopenhauer o fenômeno é o mundo como representação e a coisa-em-si é a vontade. Depois

como Schopenhauer chega a conclusão da Vontade como coisa-em-si a partir da percepção do corpo.

Esses temas serão trabalhados, via mobilização para o conhecimento introduzindo o tema representação

com o uso de imagens e vídeos; problematizando questões e identificando problemas relativos a noção

de representação; investigando a partir da leitura de trechos Descartes (Meditações metafísicas), Kant –

Capitulo: Dos conceitos da razão pura – e Schopenhauer (enxertos do livro : O mundo como vontade e

representação); por fim será avaliado os conceitos apreendidos/criados pelos alunos com duas

avaliações: uma tradicional e outra reconstruindo os vídeos e imagens estudados no inicio.

REPRESENTAÇÃO; IDEIA; 

SCHOPENHAUER



FILOSOFIA NELCI MORAES

O ensino de noções sobre 

ética por meio da 

hermenêutica.

O objetivo deste projeto é desenvolver encaminhamento metodológico com leitura, interpretação e

produção de textos, os alunos iniciarão com reflexões sobre ética através da metodologia hermenêutica,

para tanto, busca-se desenvolver atividades em uma unidade didática que propicie desenvolver os

aspectos relevantes de um leitor atento à criticidade e à conduta ética, damos prioridade a Aristóteles

através de estudo de textos filosóficos Ética a Nicômaco por ser clássico e relevante na atualidade. Como

instrumento experimental utilizar-se-á o círculo hermenêutico baseado em Paul Ricoeur, como um

conjunto de procedimentos que nortearam o desenvolvimento das atividades em sala de aula para

alcançar os resultados desejados.

leitura; interpretação; produção; 

ética; hermenêutica.

FILOSOFIA

HELDER LINHARES 

TEIXEIRA

Estética, cinema e 

Indústria Cultural: A 

Escola de Frankfurt e sua 

importância na formação 

estética e critica dos 

educandos

O projeto: Estética, cinema e Indústria Cultural: A Escola de Frankfurt e sua importância na formação

estética e critica dos educandos; se pretende como uma tentativa de trabalhar o cinema como conceito

artístico e filosófico. E para elaborar essa proposta é que se apresenta a relação com os conceitos da

chamada Escola de Frankfurt, mais especificadamente os filósofos: Benjamin, Adorno e Horkheimer.

Relacionar o fazer artístico com o pensar filosófico, eis o desafio; Propor para os educandos a

possibilidade de elaborar uma produção áudio visual (cinema) que reflita não só o fazer artístico, mas

diversos problemas estéticos que se apresenta no cinema e no mundo contemporâneo. Os chamados

produtos culturais, fruto da indústria cultural, exerce uma grande carga de influencia não só nos filmes

produzidos diretamente por essa mesma indústria como também em toda gama de produtos vendida

por ela, num constante consumir e ser consumido. Pensar a filosofia e sua relação com o cinema é

possibilitar para o educando uma possibilidade de refletir e pensar o mundo a sua volta e como o

cinema mesmo sendo por vezes produto, pode também estabelecer uma reflexão e resistência sobre

essa influencia e alienação midiática por de trás dessa indústria cultural no inicio do século XXI.

Estética; Indústria Cultural; 

Cinema.

FILOSOFIA

MARIA CRISTINA DE 

MORAES

EDUCAÇÃO COMO VIAS 

DE EMANCIPAÇÃO 

SOCIAL E POLÍTICA EM 

KARL MARX E O SEU 

SIGNIFICADO NA 

ATUALIDADE

Pautada na obra Manuscritos Econômico-Filosóficos de Karl Marx, pretendo desenvolver uma reflexão

acerca da questão da alienação e emancipação humana, fetiche e consumismo, tendo como norte a

relação do homem no mundo do trabalho. Em nossa cultura o ato de trabalhar tem sido visto como

sendo uma atividade degradante, sendo incompatível com as ideias de Karl Marx, na qual o ser humano

adquire a capacidade de realizar-se existencialmente através do trabalho. Historicamente, as relações

sociais do trabalho se caracterizaram pela desapropriação dos meios de produção das mãos daquele que

representava efetivamente o processo construtivo de criação, onde o trabalhador vê-se obrigado a

vender sua força de trabalho ao detentor dos meios de produção que, por sua vez, estabeleceu uma

relação injusta na distribuição das riquezas. Pode-se perceber a necessidade de uma reflexão mais

profunda acerca da questão do consumismo latente presente no cotidiano de nossos jovens alunos que,

infelizmente buscam a eterna felicidade no ato de consumir, então, se possível pretendo elaborar um

diálogo onde as leituras dos conceitos filosóficos de Karl Marx possibilitassem novas discussões a

respeito do consumismo irracional.

consumismo;alienação; trabalho; 

fetiche; capitalismo



FILOSOFIA VALMIR JOSE SOARES

ÉTICA, EDUCAÇÃO E 

AVALIAÇÃO:contribuições 

da ética do discurso à 

práxis educativa

Este estudo tem por objetivo analisar a relação entre ética, educação e avaliação segundo as

perspectivas dos estudos éticos de Kant e Habermas associadas às teorias de Paulo Freire e Luckesi, pois

avaliação não pode ser considerada um obstáculo imposto aos alunos das classes desfavorecidas,

conforme a concepção que lhes é estabelecida e o uso que dela se faz, processo de exclusão,

intensificando a seletividade social, evidenciando a relação de poder no interior da escola, que busca o

controle dos sujeitos das práticas pedagógicas. Deve-se entender que a avaliação deve ter função

recursiva para a reflexão crítica, a qual é essencial para transformação contínua da experiência não

baseada em notas, mas em metas, com papel construtivo. Ela é mais uma etapa do diálogo da

integração e deve desenvolver saberes intelectuais e sociais que favoreçam e enriqueçam as

potencialidades de conhecimento para que se dê uma relação ética apresentada na fundamentação

teórica. Dessa forma a ética aplicada à educação irá procurar atingir os objetivos a que se destina que é

a formação e emancipação dos agentes envolvidos no processo educacional à luz do reconhecimento

intersubjetivo das pretensões de validade de um discurso racional que sempre pressupõe no processo

comunicativo a compreensão, a verdade e a justiça, aplicados ao Colégio Estadual João Paulo II, Ensino

Fundamental e Médio, do município de Arapoti, PR.

ÉTICA; EDUCAÇÃO; AVALIAÇÃO; 

INTERSUBJETIVIDADE; 

EMANCIPAÇÃO

FÍSICA

EDSON DA COSTA 

FREITAS

Práticas de laboratório 

sobre Eletromagnetismo 

para o Ensino Médio.

Atuando como professor de Física, percebo que a disciplina não é a preferida dos alunos considerada

uma matéria abstrata e de muitos cálculos pelos educandos que ingressam no ensino médio. A falta de

interesse dos alunos, verificada na prática docente, pode relacionar-se à ênfase que os livros didáticos

dão à aplicação de fórmulas e resolução de exercícios, focada a preparação para o vestibular, pode ser

uma das causas da Física não ser a disciplina preferida pelos alunos. Na busca de solução para o

problema, o uso de experimentos nas aulas de física pode ser um meio de contribuir para um melhor

aprendizado possibilitando aos alunos perceber a relação entre os conteúdos abordados e suas

observações no dia-dia. Analisando os livros didáticos nas escolas verifica-se que os conteúdos são

tratados a partir de conceitos isolados, passando uma imagem da Física pronta e terminada, pois os

alunos tem sido expostos ao aparato matemático-formal, antes mesmo de terem compreendido os

conceitos de física, é possível despertar no aluno o gosto pela disciplina a partir da experimentação em

sala de aula?

Ensino; Eletromagnetismo; 

Experimento; Motor Elétrico

FÍSICA

MERCIA BRANCO 

FRANZIN DE PAIVA

Consumo Consciente de 

Energia Elétrica

Neste projeto apresentaremos várias formas de produção de energia elétrica, seu transporte e

custo/consumo, relacionando seus aspectos positivos e negativos, identificando situações

socioambientais envolvidas em cada processo, bem como a Física neles existentes, além de verificarmos

possibilidades de substituição entre as várias formas de produção de energia para realização do mesmo

trabalho, a fim de comparar custos/benefícios no consumo ou não de energia elétrica. Atualmente,

quase a totalidade dos equipamentos funciona por meio da energia elétrica, e, portanto é necessária

uma quantidade muito grande de geração de energia. O consumo consciente de energia elétrica é de

suma importância, principalmente levando-se em consideração os impactos socioambientais que são

causados pela sua geração.

Geração de energia elétrica; 

Energia altenativa; Impactos 

Ambientais; Custo/Consumo



FÍSICA

ALEXANDRE JOSE 

ALVES

Da descoberta do nêutron 

aos incríveis mistérios da 

estrutura nuclear à luz 

dos grandes avanços 

tecnológicos

O papel da Física no Ensino Médio esta voltado em proporcionar ao aluno uma interpretação de

fenômenos naturais ou desenvolvidos pela ação humana. No sentido de favorecer a contextualização da

Física com o cotidiano, há a necessidade de propor um currículo capaz de aguçar o interesse dos alunos

a questões de caráter científico, tecnológico e social. Para tanto, o objetivo deste projeto é desencadear

uma proposta de ensino que venha a explorar as exigências criadas pela sociedade contemporânea.

Destina-se a formar um ambiente de estudo com possibilidades de exploração e discussão, de temas

voltados a conceitos básicos associados à Física Atômica e Nuclear, amplamente difundidos no século

XXI, fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico, que estão em larga demanda nas

últimas décadas.

Currículo. Cotidiano. Física 

Moderna. Sociedade 

contemporânea .

FÍSICA

ANA CRISTINA DE 

OLIVEIRA

A Física Moderna 

Utilizando o Teatro Como 

Instrumento de 

Aprendizagem

Neste projeto propõe-se uma metodologia inovadora ao explorar o teatro como instrumento

pedagógico e realizar prática contextualizada dos aspectos em estudo, a fim de tornar o processo de

ensino e aprendizagem da física mais significativo para os alunos do Colégio Estadual Deputado Arnaldo

Faivro Busato, em especial no que tange aos conceitos de Física Moderna e Contemporânea no Ensino

Médio. A base teórica do projeto está baseada na literatura, ou seja, em trabalhos que utilizaram o

teatro como um uma ferramenta de apoio científico. Portanto acredita-se que as reflexões aqui

apresentadas irão fortalecer as discussões sobre um ensino público e de qualidade, pois é importante

que o professor utilize-se de práticas pedagógicas que insistam na construção do conhecimento e que

impulsione o interesse pela ciência, e o teatro é uma delas.

Física Moderna e 

Contemporânea;Teatro 

Científico;Relatividade;Mecânica 

Quântica

FÍSICA CARLA CESCHIN

Mapas Conceituais – 

estratégias de ensino em 

Física

Este trabalho tem por objetivo verificar as contribuições do uso de mapas conceituais no ensino de

Física, elaborando material didático com atividades que façam uso dessa ferramenta. Objetiva-se,

também, viabilizar a inter-relação entre teoria e prática educacionais em Curso de Formação de

Docentes. As proposições apresentadas têm por base a proposta de mapas conceituais explicitada por

Joseph D. Novak, com fundamentos na Teoria da Aprendizagem Significativa de David P. Ausubel. As

atividades educacionais serão desenvolvidas com alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio

Estadual Sagrada Família, em Campo Largo, no primeiro trimestre de 2015. Para análise do processo

vivenciado serão utilizados os seguintes conjuntos de dados: gravação em áudio e vídeo; registros

escritos em diário de campo; trabalhos elaborados pelos alunos; entre esses trabalhos serão

considerados os mapas conceituais. Para a análise de dados serão utilizados procedimentos

característicos de Análise de Conteúdo.

Ensino de Física;Aprendizagem 

Significativa;Mapas Conceituais



FÍSICA ROBERTO ALBACH

RELAÇÕES ENTRE A 

DISCIPLINA DE FÍSICA DO 

ENSINO MÉDIO E A 

SOCIEDADE

O objetivo da proposta desse projeto é estimular a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento humano

contextualizando e levantando a importância da disciplina de física para a sociedade. A metodologia

usada nesse projeto será fazer um trabalho experimental com uma maquete com as turmas da 2ª série

do ensino médio de forma que possa ser abordada a Física no cotidiano (termologia) e também utilizar

essa maquete com a 3ª série, acompanhadas com planta baixa, mostrando no interior dos ambientes

abordando conceitos de eletricidade. Além disso, o projeto prevê a análise dos livros didáticos, como:

conceitos, sugestões de atividades, redação clara e objetiva, perspectiva relacional entre teoria e prática,

a práxis na dimensão pedagógica e também realizar pesquisa vocacional para os alunos do 3° ano do

ensino médio, levantando dados sobre quais áreas do mundo do trabalho eles tem pretensão após

concluir o ensino médio.

Ciência e sociedade; física; 

termologia; eletricidade

FÍSICA

ELISANGELA 

SIMONELLI

Consumo de Energia e o 

uso dos aparelhos 

elétricos/eletrônicos na 

cidade e na zona rural

A eletricidade faz parte da vida do ser humano desde o início da civilização e durante séculos chamou a

atenção de vários estudiosos. Foi estudada, experimentada e verificada de formas diversas e ainda hoje

é questionada. Assim o projeto será aplicado com alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio

Estadual Olavo Bilac localizado no município de Peabiru, e, pretende mostrar como a energia elétrica

consumida em nossas casas é produzida, como chega à cidade e como ela é usada pela população, tendo

sempre o enfoque da CTS, para que o estudante desperte sua curiosidade, investigue, questione e possa

levar esses conhecimentos para suas famílias.

Educação; Física; Energia Elétrica; 

Consumo; Ciência-Tecnologia-

Sociedade

FÍSICA EDINEI BACCIN

Circuito elétrico 

residencial

O presente trabalho tem por intuito ensinar os conceitos de física acerca dos conceitos de eletricidade

por meio de um circuito elétrico residencial. Nesse sentido, uma maquete de um circuito elétrico será

produzida e os conceitos serão repassados aos alunos através do contato experimental com tal circuito.

Os índices de sucesso do projeto serão avaliados através de um pequeno questionário que será

apresentado antes e depois do experimento aos alunos. corrente elétrica; circuito elétrico



FÍSICA

ADRIANA DE SOUZA 

MADUENHO

LIXO TECNOLÓGICO: O 

QUE FAZER?

Com o avanço constante da tecnologia e da inovação tecnológica tem se verificado, paralelamente, um

alto consumo de aparelhos eletrônicos, que se tornam obsoletos em curto período de tempo e são

continuamente substituídos por outros mais novos, causando, com o seu descarte impactos ambientais

e sociais. A Educação Ambiental é uma ação educativa permanente, com vista às mudanças de atitudes e 

valores que proporcionem uma nova postura a partir da reflexão e ação de cada ser humano na busca

de uma ampla mudança das relações entre sociedade e natureza. As práticas trabalhadas na educação

ambiental devem vincular o educando a comunidade e, a partir de atividades reflexivas, possam

promover um comportamento dirigido a essa transformação, de modo que leve às ações positivas no

meio. Este projeto educacional está estruturado levando em conta a premissa que a aprendizagem parte

da análise sistêmica de problemas que levem ao aperfeiçoamento da capacidade de analisar estes

problemas de maneira científica e ética promovendo a repercussão nas ações sociais. O objetivo do

projeto é fazer com que os educandos conheçam fatos, conceitos, leis e ideias básicas da ciência dando

condições para vivenciar a ciência na vida social. Não consumir mais do que se precisa e maximizar a

vida útil do que comprar é evitar o desperdício. Para tanto, devemos com urgência mudar os nossos

hábitos em relação ao consumismo, ao reaproveitamento e ao descarte inadequado de resíduos em

geral. E evitar o desperdício é uma atitude inteligente.

Educação Básica; Educação 

Ambiental; Lixo 

Tecnológico;Reciclagem

FÍSICA

JOSE CARLOS SILVA 

GOMES

Física Fundamental do 

Cotidiano - O professor 

investigador e instigador

Propor o uso de experimentos práticos em sala de aula do Ensino Fundamental para aguçar a

curiosidade do aluno e no Ensino Médio para o aluno construir seu conhecimento por meio de

experimentos, contribuindo para a compreensão da disciplina.

Física;atividades 

práticas;experimentos práticos

FÍSICA JULIANA LOCH

Física de Partículas: uma 

proposta para o Ensino 

Médio

Apresenta uma proposta de ensino de Física de Partículas para os 3ºs anos do Ensino Médio do Colégio

Estadual do Paraná, resultante da constatação da necessidade de atualização curricular nas aulas de

Física para o Ensino Médio e de um interesse crescente dos estudantes e professores por temáticas

atuais da Física. Respaldada pelas indicações do que é proposto ou prescrito nos documentos oficiais

sobre a educação, tais como a LDB 9394/96 e os documentos dela decorrentes, a proposta se apoia

também nos resultados das investigações do campo da pesquisa em Ensino de Física realizadas sobre as

temáticas de Física Moderna e Contemporânea e Física de Partículas e é concebida tomando como

pressupostos aqueles que contemplam os princípios da mediação didática desenvolvido por Lopes

(1997). Complementando os elementos que podem suportar a aplicação da proposta, é feito uma

análise de como a questão tem sido tratada nos editais do Programa Nacional do Livro Didático e nos

livros didáticos aprovados pelo Programa. A execução da proposta se apoiará nos princípios da pesquisa-

ação e em estratégias que tem como pano de fundo a prática da sala de aula e pressupõe uma intensa

participação dos alunos.

Física de Partículas; Ensino 

Médio; Proposta de ensino



FÍSICA

REMI VITORINO 

LUCCHESE WAGNER 

FILHO

INVESTIGAÇÃO DO 

CONCEITO DE CAMPO 

NOS LIVROS DIDÁTICOS 

DE FÍSICA DO PNLD

Este trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o conceito de campo nos livros didáticos de

Física. Verificou-se que cada autor apresenta esse conceito a partir da concepção do conhecimento e da

sua interpretação pessoal sobre o fenômeno. Além disso, é percebido que o conceito de campo que

figura nas coleções de Física do PNLD - 2012 apresenta diferenças conceituais em relação à forma como

ele foi pensado originalmente pelos cientistas. A ideia de transposição didática de Yves Chevallard será

utilizada para estabelecer uma construção histórica – conceitual sobre o conceito de campo. O resultado

dessa pesquisa é um levantamento de informações sobre o conceito de campo nos livros didáticos de

Física.

conceito de campo, campo 

elétrico, pnld

FÍSICA SERGIO KOCK

Ciência e Tecnologia no 

ensino de Física através 

do estudo de textos de 

divulgação científica e 

tecnológica na educação 

de jovens e adultos.

Este projeto será desenvolvido com estudantes do ensino médio, na educação de jovens e adultos (EJA),

na disciplina de Física, do CEEBJA CIC, em Curitiba, Paraná. Objetiva-se despertar a curiosidade e a

motivação, propiciando a aprendizagem de conteúdos de Física, para a alfabetização científica, com a

utilização de textos de divulgação de ciência e tecnologia. Nesta proposta, apresenta-se o seguinte

questionamento: que contribuições para a alfabetização científica de estudantes de EJA podem ser

identificadas? Será realizada leitura de textos relacionados às questões tecnológicas e/ou científicas,

envolvendo conteúdos específicos da disciplina de Física, em sala de aula. Após a leitura, serão

promovidos debates a respeito do entendimento, das controvérsias e de vivências pessoais dos alunos.

Para finalizar, serão realizadas produções de textos individuais e em equipes de no máximo quatro

alunos. Os dados a serem analisados envolvem gravações em áudio e registros escritos em diário de

campo nas atividades desenvolvidas e trabalhos elaborados pelos alunos. Para a análise de dados serão

utilizados procedimentos característicos de Análise de Conteúdo. ciencia; tecnologia;física

FÍSICA LUIZ CLAUDIO GARCIA

A inserção de Física 

Moderna no Ensino 

Médio através de práticas 

experimentais e 

aplicações na Astronomia - 

uma nova prática 

pedagógica

A Física Moderna e a Astronomia não estão no currículo do Ensino Médio e são muito importantes para

a compreensão do mundo e para possibilitar uma formação mais adequada, tanto em termos de

conhecimento significativo como de formação da cidadania. Assim, é necessário que os professores

estejam capacitados para lecionarem tais temas, e que estejam dispostos a dar valor a esses conteúdos

e inseri-los em suas aulas. Dessa forma, a proposta é que o professor instigue o aluno a entender a Física

Moderna, a partir de aplicações vistas na Astronomia, através das mídias, uma ciência tão interessante.

Será realizado um curso de capacitação para os professores de Física, para discutir a Física Moderna e a

Astronomia dentro do currículo de Física no Ensino Médio, proporcionando novas possibilidades de

práticas pedagógicas, para que o professor possa ter subsídios e condições de despertar a curiosidade, o

interesse pelo conhecimento científico, desenvolver a capacidade de organização, criatividade,

comunicação e a motivação do aluno para a disciplina de Física. A inserção desses conteúdos é uma

necessidade para que o aluno possa compreender os fenômenos ligados a situações vividas,

principalmente os de origem tecnológica. Nesse curso propõe-se a realização de experimentos de baixo

custo e simulação de tópicos de Física Moderna, além de aplicações de Física Moderna na Astronomia.

Física Moderna; metodologia de 

ensino; capacitação de 

professores; experimentação



FÍSICA

CLAUDIA GONCALVES 

MACHADO A óptica do olho humano

A falta de laboratórios e de material para aulas experimentais levam o professor a se deter em aulas

expositivas, as quais não tem mostrado eficiência em prender a atenção do educando. O presente

trabalho propõe o desenvolvimento de material didático, que auxiliará o professor na realização de

atividades experimentais relacionados à óptica do olho humano. Este projeto envolverá alunos do 2º

ano do Ensino Médio, relacionando os conceitos físicos sobre óptica, visão e o olho humano, com

experimentos de baixo custo, os quais serão de cunho qualitativo e quantitativo para aplicação em sala

de aula. Espera-se, com a unidade didática que será elaborada, proporcionar aos alunos uma

aprendizagem da óptica de forma mais significativa devido ao seu vinculo com a realidade do educando.

Óptica, Física experimental, 

instrumentação para o ensino

FÍSICA NEIVA SCHMITZ

O JClic como ferramenta 

na aprendizagem de 

Física na Educação de 

Jovens e Adultos - EJA

Esse projeto de intervenção foi elaborado a partir da relação entre conhecimento escolar e a vivência

social do aluno EJA, e tem por objetivo propor alternativas para a promoção da aprendizagem utilizando

como recurso a informática – através do Software JClic. O ensino de Física, na maioria das vezes, envolve

conteúdos abstratos e de difícil compreensão, e o aluno apresenta dificuldades em fazer a relação entre

o conteúdo historicamente construido e a sua vida cotidiana. Assim, a informática apresenta-se como

metodologia diferenciada, tornando o processo ensino-aprendizagem atrativo, interessante e,

sobretudo, serve de ponto de partida para o aluno ampliar o seu conhecimento, contribuindo para uma

aprendizagem significativa dos conteúdos físicos – em particular o Primeiro Princípio da Termodinâmica.

JClic; Informática; Jovens e 

Adultos; Termodinâmica

FÍSICA

WILSON ROGERIO 

MOSTACCHIO

UMA SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA PARA O 

ENSINO DE MÁQUINAS 

TÉRMICAS

A disciplina de Física, na atualidade depara-se com diversos problemas relacionados ao seu ensino, um

dos grandes é o como e quando relacionar esse processo com o cotidiano do aluno. Entendemos que o

melhor caminho é a partir do conhecimento prévio do aluno, respeitando sua maneira de pensar,

proporcionando-lhe maior participação e interação com os conceitos propostos para sua aprendizagem.

Em razão de fatores como esse e de uma vasta concorrência tecnológica, vem se tornando cada vez mais

difícil para o professor ministrar suas aulas. Diante de situações como essas e falta de interesse dos

alunos, observa-se a necessidade de demonstrar aos alunos que a Física está presente em sua vida,

sendo que para tal será abordado o conteúdo Máquinas Térmicas, presente no conteúdo estruturante

Termodinâmica das Diretrizes Curriculares de Física do Paraná. O professor precisa utilizar recursos

alternativos, para que o aluno se aproprie do conhecimento, estabeleça relação entre os conteúdos e

conceitos, e construa seu próprio conhecimento. Vemos na metodologia de Sequências Didáticas uma

possibilidade de facilitar esse entrave e de promover ao professor a oportunidade de levar o aluno a

compreender os conteúdos e alcançar os objetivos educacionais, é o que se pretende com esse trabalho.

Ensino de Físcia; conhecimento 

prévio; Sequência Didática; 

cotidiano; Máquinas Térmicas



FÍSICA

MARLENE DOS SANTOS 

BERTOLINI

Conhecendo Energia para 

Aprender Cinemática.

O presente projeto pretende uma reorganização dos conteúdos de Física, considerando o limite de

tempo e as dificuldades existentes na realidade escolar e a importância de aprender os conceitos de

Energia, Conservação, Transformação e Degradação. Propõe-se iniciar o Ensino na 1ª série com os

conteúdos de Energia e, quando necessário, de forma paralela, buscar os conceitos de Cinemática para

continuar com o estudo de Energia e, ao final do trabalho que os estudantes tenham conhecimento para

resolver atividades de Cinemática e Energia. Para tanto, será utilizado uma seqüência didática com

leitura de paradidático, visita técnica em Usina Hidrelétrica, experimentos, utilização de vídeos, tirinhas

e atividades em grupo.

Física; Energia; Aprendizagem 

Significativa; Cinemática

FÍSICA OSVALDO VIEIRA

A UTILIZAÇÃO DE 

FREEWARES NO ENSINO 

DE CONTEÚDOS 

RELACIONADOS À 

ASTRONOMIA

O presente projeto busca implementar estratégias de ensino na pratica do professor moderador, que

visa a utilização dos meios tecnológicos que o educando traz a sala de aula, como celulares, tabletes,

smartphones,bem como computadores e internet no desenvolvimento das atividades pertinentes à

disciplina de Física, em especial os conteúdos da Astronomia. A utilização da TIC nos processos de ensino

e de aprendizagem se tornou um desafio e uma busca de inovação para a realização da superação do

ensino, que só se estabelece através de propostas inovadoras como é o caso desse projeto de

intervenção pedagógica na escola, buscando fortalecer e ampliar o conhecimento, proposta essa que

favorece a aprendizagem por meio da curiosidade sobre como funcionam os freewares na Astronomia. Frrewares, Fisica, Astronomia

FÍSICA

GILBERTO EDUARDO 

BENDER

Reconhecimento da 

Presença da Física no 

Cotidiano dos Alunos da 

Primeira Série do Ensino 

Médio

A formação de uma base conceitual adequada aos conteúdos de física no ensino médio colabora para o

aprofundamento dos estudos da disciplina. Isto é parte do conhecimento humano social e

historicamente produzido, acumulado, sistematizado, e considerado relevante na formação de cada

indivíduo, em um processo de humanização, que insere e fortalece a relação de compromisso e

pertencimento com engajamento. No estado do Paraná os encontramos nas Diretrizes Curriculares da

Educação Básica. No processo ensino-aprendizagem é preciso haver a aproximação do conhecimento

vindo da prática social (ação), a percepção do mundo real dos alunos sob múltiplos aspectos, o professor

estruturando, orientando, dando ritmo, auxiliando-os na abstração teórica (reflexão) indo à

universalização, permitindo o retorno à prática (ação) novamente no mundo, em uma forma mais

elaborada e contínua de aprofundamento. Deve ser respeitosa entre os entes envolvidos, permitindo

transpor os limites individuais, de maneira solidaria multilateral, não alienante ou superficial, em um ato

altruísta, autêntico, amoroso, consciente e histórico, pois o conhecimento vem da elaboração da

percepção crítica e aprofundada dos problemas produzidos pela sociedade, investido e compartilhado

como irrefutável, porém não terminado, o que possibilitará participar com desinibição. Na escola vários

estudiosos são considerados pelo professor no compromisso de aproximar os conhecimentos ao seu

público alvo no processo ensino-aprendizagem, que não pode prender-se somente no processo em si,

como finalidade restrita a habilidades e competências. Deve respeitar o processo histórico A proposta é

levar um nível adequado de conhecimento científico dentro de um projeto de trabalho com

responsabilidade e compromisso conjunto professor-aluno-conhecimento. conceitos; ensino; física



FÍSICA

INES MORAIS DE 

SOUZA

A Contribuição da 

Experimentação no 

Ensino de Física para 

alunos do Ensino Médio.

O presente projeto visa a implementação de atividades experimentais para melhorar o ensino e a

aprendizagem dos alunos do Ensino Médio. A proposta se justifica devido à abordagem da Física, através

da experimentação, ser uma alternativa de ação que acontece de maneira lúdica e dinâmica, podendo

despertar o interesse pela disciplina e pelos conteúdos trabalhados. Acreditamos que as atividades

experimentais no ensino de Física diminuem as dificuldades de modo significativo, mas, por si só, não é

suficiente, ela deve estar em um contexto que incluem objetivos a serem alcançados que possam

relacionar a teoria e favorecer um aprendizado mais afetivo. Enfim, a realização da atividade

experimental tem o poder de despertar nos alunos a motivação e inevitavelmente melhorar a qualidade

do ensino.

Experimentos de baixo custo; 

experimentação; atividade 

contextualizada

FÍSICA

ROBERTO POTZIK 

JUNIOR

César Lattes e a 

descoberta da partícula 

méson pi

Esta proposta de trabalho procura desenvolver a Física Moderna Contemporânea no Ensino Médio e

EJA, com a valorização de uma atividade de pesquisa do físico brasileiro César Lattes, que detectou pela

primeira vez de forma natural e artificial a partícula méson pi e múon. Estaremos contando brevemente

como e quando algumas partículas foram observadas e como contribuíram para a detecção de novas

partículas elementares.

Física; César Lattes; méson pi; 

partículas elementares; História

FÍSICA ELIANE DAMIANI

Proposta Metodológica 

para o Ensino do tema 

Movimento e 

Conservação

O presente projeto busca expor alternativas metodológicas para o ensino de Física no 1º ano do Ensino

Médio, abordando o conteúdo Movimento e Conservação. Buscando um ensino que prime o

entendimento do aluno, o trabalho traz procedimentos diferenciados para o aumento das possibilidades

compreensivas dos alunos dentro de suas subjetividades. Para isto, o estudo aborda a)concepções que

os estudantes trazem para a sala de aula; b)o uso de ferramentas midiáticas que favoreçam a fixação

dos conceitos físicos abordados, c)articulação da teoria com a prática instrumental.

Ensino Médio; Ensino de Física; 

Movimento e Conservação; 

Experimentos; Simuladores.



FÍSICA

ALEJANDRO MAGNO 

GALLEGOS HERRERA

MULTIMODOS E 

MÚLTIPLAS 

REPRESENTAÇÕES UMA 

VISÃO SEMIÓTICA PARA A 

CONSTRUÇÃO, ANÁLISE E 

INTERPRETAÇÃO DE 

GRÁFICOS, TABELAS E 

DESENHOS NO ESTUDO 

DO MOVIMENTO

Conforme as diretrizes trazidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio de Física

(BRASIL, 2002a, p. 29), no que se refere à representação e à comunicação dentre as competências

necessárias a serem desenvolvidas pelos alunos encontram-se o reconhecer e utilizar adequadamente,

na forma oral e escrita símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem científica. Em concordância com

as diretrizes o presente Projeto de Implementação Pedagógica será implantado em um Colégio da Rede

Estadual de Ensino no Município de Ibiporã. Com o intuito de contribuir na construção, aprimoramento

e interpretação de tabelas, gráficos e desenhos presentes no cotidiano do aluno, necessários para

compreender os significados das representações simbólicas e traduzi-las corretamente para a linguagem

científica. Mediada por uma Unidade Didática fundamentada na multimodalidade representacional, em

particular na perspectiva dos registros de representação semiótica e com a utilização do pluralismo

metodológico, pretende-se disponibilizar condições para os alunos adquirirem habilidades no ler, julgar,

interpretar, argumentar, organizar dados em tabelas e representá-los nas linguagens gráfica e pictórica,

assim como, construírem textos na linguagem natural. No estudo do movimento, encontram-se

diferentes formas de representação possíveis de serem tratadas sobre a influência da multimodalidade

representacional e as múltiplas representações com grande potencial na construção do conhecimento

científico. Estas diferentes representações encontram-se presentes no currículo de física e de outras

ciências tratadas tanto no ensino fundamental como no ensino médio.

semiótica; múltiplas 

representações; pluralismo 

metodológico; gráficos; 

movimento.

FÍSICA

DILZA DA SILVA 

ALMEIDA

A lousa digital como 

ferramenta didática no 

ensino de Física.

A massiva inserção das novas tecnologias de informação e comunicação na sociedade moderna e a

facilidade de acesso a uma gama de ferramentas oferecem condições importantes para o professor

reconfigurar a sua prática pedagógica. Tais elementos oferecem um diferencial pedagógico positivo ao

conferir um novo significado ao processo de ensino e aprendizagem e proporcionar diferentes

perspectivas para o trabalho docente. Entre vários recursos tecnológicos, a lousa digital veio contribuir

com a aprendizagem participativa e significativa, oportuniza a incorporação da linguagem audiovisual no

processo de ensino e aprendizagem. Esse trabalho tem por objetivo investigar e promover a utilização

da lousa digital interativa como uma ferramenta didática no processo de ensino e de aprendizagem de

Física

Lousa digital; ensino de Física; 

formação continuada

FÍSICA JOSE VICENTE ZENF

O uso de simuladores 

associado à lousa digital 

como recurso didático 

para a aprendizagem de 

Física no ensino médio.

O ensino da eletrodinâmica da Física tem mostrado vários problemas nas didáticas aplicadas. Quando

não há experimentação, o conteúdo é bastante abstrato para os alunos e na maioria das vezes é

apresentada de maneira monótona. Este trabalho propõe uma alternativa didática que visa tornar a

relação ensino e aprendizagem mais próxima da realidade do aluno, usando o simulador do projeto PhET 

(Physics Educational Technology). Esse simulador está disponível na internet, pode ser usado também

off-line e tem um grande potencial de tornar as aulas mais dinâmicas. A interatividade proporcionada

pela lousa digital na sala de aula pode tornar a relação do aprender e do ensinar muito mais agradável e

principalmente significativa para o aluno.

Simuladores; Lousa digital; 

eletrodinâmica; ensino de Física



FÍSICA LEONARDO ZANONI

Contribuições do uso do 

apontador laser para a 

representação da 

propagação de luz 

difratada.

Lasers aparecem cada vez mais em nosso cotidiano, das pioneiras apontadoras vermelhas, utilizadas em

apresentações, para determinação de velocidades, trenas, esquadros, níveis, leitores de códigos de

barras e telêmetros ópticos usados na determinação de comprimentos, passando pelos azuis dos

aparelhos Blu-ray, e até os verdes, também usados como apontadores em apresentações. Nosso

propósito é utilizar os kits de apontadores lasers escolares, bibliotecas e mídias diversas para conduzir os

alunos no processo de investigação do comportamento ondulatório da luz laser por meio de

experimentação de difração por transmissão luz em CDs, DVDs, Blu-rays, etc obtidos por doação,

descarte, gravados ou não, a fim de estudar quais os pré-requisitos para ensino e aprendizagem de Física

Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio. Utilizaremos os registros escritos pelos alunos ao

longo do processo de ensino para coleta e análise qualitativa dos mesmos.

Luz; difração; laser; ensino; 

interferência

FÍSICA ELIZABETE SILVA PIRES

INVESTIGAÇÃO DE COMO 

UTILIZAR RECURSOS 

EXPERIMENTAIS PARA O 

ENSINO DE FÍSICA

Este projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo utilizar recursos experimentais para o Ensino

de Física. Nessa proposta de intervenção, pretende-se desenvolver atividades para alunos do CEEBJA, da

primeira etapa de Física, cujo conteúdo estruturante é o Movimento, em que será dada ênfase a

Dinâmica Newtoniana, em uma contextualização utilizando os recursos experimentais. A abordagem

destes conteúdos se dará de acordo com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná para o Ensino de

Física. Ao desenvolver esse projeto na escola “Professor Manoel Rodrigues da Silva” espera-se que

ocorra uma melhora na aprendizagem de Física de maneira que o aprendiz participe da construção de

seu conhecimento e perceba que quanto maior a qualificação, melhores oportunidades surgirão em sua

vida. Pretende-se utilizar como recurso de ensino a experimentação relacionada com o cotidiano dos

alunos, incentivando-os a participarem das atividades propostas tendo assim a oportunidade de

tornarem-se críticos. Desta forma acredita-se que o indivíduo que busca o conhecimento terá mais

oportunidades de vida de exercer a cidadania com dignidade.

EJA, Física, Experimentos, 

Dinâmica Newtoniana

FÍSICA

FABIO RODRIGO 

LUCISANO

A construção do 

conhecimento científico 

no ensino de Física a 

partir do estudo de textos 

de História da Ciência

Diversas pesquisas na área de Ensino de Física apontam para a necessidade de uma formação que

contemple um ensino contextualizado. Nesse sentido, buscam-se caminhos e metodologias que

permitam aos alunos, a construção significativa do saber científico. Pautados nesse entendimento,

recorremos à História da Ciência como uma estratégia de ensino e um subsídio pedagógico para auxiliar

o desenvolvimento de uma educação científica ampla, que contemple perspectivas interdisciplinares e

rompa com os paradigmas simplistas da fragmentação e de uma Física desprovida de historicidade e

instaure uma cultura científica apoiada num conhecimento sólido, construído e sistematizado ao longo

da história, favorecendo de forma positiva o processo ensino-aprendizagem.

Ensino de Física; História da 

Ciência; Estratégias de Ensino.



FÍSICA

INES APARECIDA 

VICENTE

Prática Investigativa, 

proposta de ensino 

utilizando o experimento 

looping como recurso de 

ensino para Dinâmica 

Newtoniana com os 

alunos do 1º ano do 

ensino Médio do colégio 

Estadual Parigot de Souza 

Mandaguaçu, Pr.

O presente projeto de intervenção pedagógica que será desenvolvido no programa PDE propõe a

realização de ações que resgate a motivação, participação, interação entre os alunos e contribua para

amenizar as inúmeras lacunas observadas no ensino de Física. Pretende-se desenvolver, recursos

experimentais didáticos pedagógicos investigativos que abordem temas da Dinâmica Newtoniana de

forma a ressaltar os conceitos físicos presentes no cotidiano do aprendiz de maneira simples e

observável.

Educação; Ensino de Física; 

Dinâmica Newtoniana.

FÍSICA MARISA TONDATO

UMA NOVA VISÃO DAS 

AULAS DE FÍSICA: O USO 

DE KITS DE 

ELETRODINÂMICA PARA 

TORNAR AS AULAS MAIS 

PRÁTICAS.

As novas teorias que envolvem as diferentes atividades que estão sendo aplicadas nas aulas de Ciências

Exatas têm demonstrado que hoje em dia é preciso repensar o estudo de diversas áreas que envolvem

números, grandezas e tudo que diz respeito ao mundo dos cálculos. Isso também ocorre no ensino de

Física, tido para grande parte dos alunos como algo de conhecimento prático inacessível, e que por isso,

acaba sendo negligenciado pelos estudantes. Esses dados acima mencionados demonstram que é

preciso muito repensar no ensino de Física tradicional, e por isso, existem documentos oficiais que

trazem discussões muito importantes sobre o novo ensino de Física nas escolas da atualidade, ou seja,

menos matematizado, com cálculos realizados mecanicamente e mais voltados para questões práticas,

que possam seduzir os alunos e levar os mesmos para refletirem sobre o seu cotidiano. Sendo assim,

este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de Física, concentrado na Eletrodinâmica, expondo

seus principais conceitos de forma prática para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, do Colégio

Estadual Rui Barbosa, do município de Lobato. Para isso, serão construídos kits de Eletrodinâmica, a

baixo custo, para serem aplicados em atividades diversas sobre o assunto, ou como coadjuvante de

outras técnicas de ensino, que possibilitam aulas mais atraentes, mas sem fugir do seu conteúdo

científico.

Ensino de Física; Kit; 

Eletrodinâmica; Ensino Médio.

FÍSICA ADRIANO MONARETTO

A IMPORTÂNCIA DA 

PRÁTICA NO ENSINO DE 

FÍSICA PARA A 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS

O objeto de estudo para a intervenção na escola será a utilização da experimentação no ensino de Física

para a Educação de Jovens e Adultos e a linha de pesquisa será a de Produção e avaliação de materiais

didáticos-pedagógicos. Como professor da rede pública estadual de ensino, e mais especificamente

professor de Física em um CEEBJA, pode-se verificar a importância do processo de experimentação

perante alunos que chegam cansados pelo dia de trabalho que consequentemente os desmotiva,

logicamente não só o fator cansaço mas também pelo longo período que por vezes se encontram

afastados dos estudos e que aguardam uma aula dinâmica, prazerosa, que realmente conquiste sua

atenção e o processo de ensino-aprendizagem seja alcançada. O princípio da Física se pauta na

articulação de conceitos, leis e teorias e que por si só a abordagem direta, de forma livresca, destes

conteúdos pode levar o aluno a se desestimular e dificultar a aquisição adequada dos conceitos. Física, EJA, Experimentação



FÍSICA

ANDREA FABIANE 

BARONI

Teoria e Prática: A Magia 

do Magnetismo

Este projeto tem como objetivo propor uma metodologia que contribua com uma prática pedagógica

dinâmica e experimental, no ensino do conteúdo Magnetismo, viabilizando assim, uma interação entre

teoria e prática a qual proporciona a quebra de barreira entre o senso comum e o conhecimento

científico. Durante o desenvolvimento das aulas haverá a inserção experimentos com materiais de baixo

custo, promovendo assim o envolvimento dos alunos, estimulando o senso crítico, a criatividade e o

poder analítico diante de fenômenos físicos, estabelecendo assim a construção do conhecimento e a

aprendizagem significativa dos conteúdos em questão. Algumas atividades experimentais que

possivelmente constarão na proposta pedagógica incluem a montagem de um motor homopolar, o

cálculo do campo magnético da Terra com a utilização de bobinas e bússola, demonstração do efeito

Barkhausen, atividade lúdica com mapeamento de campo magnético utilizando imã e bússola,

verificação das Leis Ampere e Faraday, entre outros.

Teoria; prática; experimentação; 

magnetismo

FÍSICA ILO FONTANIVE

Projeto elétrico 

residencial: uma 

experiência coletiva.

A eletricidade é um entre os muitos fenômenos físicos existentes, os fenômenos elétricos são parte

integrante do cotidiano das pessoas e a eletricidade tornou-se indispensável à vida humana. Assim,

constitui-se o objetivo geral do projeto: propor aos alunos da disciplina de física do 3º Ano EM a

abordagem dos conceitos de Eletricidade de forma diferente, aliando teoria e prática, com atividades

diversificadas pelas quais o aluno é convidado a agir, ter valorizadas suas opiniões e conclusões,

tornando-se um indivíduo atuante na construção do próprio conhecimento. Também, buscar

alternativas, através da experimentação, que superem o ensino tradicionalmente implementado sobre

eletricidade, descontextualizado e que enfatiza a transmissão de fórmulas e cálculos que pouco contribui 

para a aprendizagem significativa dos alunos. Portanto, na aplicação da intervenção, serão trabalhados

conceitos como: corrente, resistência e tensão elétricas, apresentar um pouco da história da

eletricidade, biografia de alguns físicos que abordam o tema, organizar, aplicar exercícios sobre

instalações elétricas residenciais e a aplicação coletiva dos conhecimentos. Para este último, servirá de

base, a construção de uma maquete. Para isso, buscar-se-á elaborar um modelo de circuito elétrico

reproduzindo um ambiente/cômodo de uma residência, que funcionem por acionamento de

interruptores. Assim, se estará proporcionando a prática, especialmente a de realizar instalações

elétricas em uma residência, mesmo que em uma maquete, além de aproximar a física do cotidiano dos

alunos, oportunizará que conheçam um pouco do funcionamento da rede elétrica, de como medir o

consumo e por que não, de como economizar energia elétrica. Eletricidade;Prática; Maquete.



FÍSICA

JOSAINE MARIA 

VENTURIN

Utilizar o potencial 

pedagógico dos 

experimentos no sentido 

de melhorar a 

aprendizagem dos alunos 

nos conceitos de energia 

e eletricidade.

Trabalhando há vários anos com alunos do terceiro ano do ensino médio, percebemos as dificuldades

que eles apresentam em relacionar os tipos de energia existentes: Energia Mecânica, Energia Química,

Energia Térmica e Energia Elétrica e as transformações que ocorrem entre elas. Os alunos apresentam

grandes dificuldades em calcular o consumo de energia elétrica gastos e relacionar com as faturas

contidas na fatura de luz. Além disso, apresentam dificuldades em entender os circuitos elétricos o

funcionamento, por exemplo, dos geradores elétricos. Com este trabalho pretendemos despertar nos

alunos o interesse pelos conteúdos de Física, relacionando-os ao seu cotidiano e com atividades

experimentais, propiciando a compreensão e a construção do conhecimento através de experimentos

como: maquete de usina, rede de transmissão, geradores e associações elétricas. Dessa maneira tornar

os conteúdos abordados mais atraentes.

eletricidade;energia;experimenta

ção

FÍSICA

ROBSON LIMA 

OLIVEIRA

Física Moderna e 

Contemporânea: 

Propostas de trabalho 

aplicadas ao Ensino 

Médio

O presente projeto objetiva trazer à discussão, um pouco do cenário sobre o ensino da física no Ensino

Médio, com vistas à inserção de temas relacionados a Física Moderna e Contemporânea (FMC), bem

como, à necessidade de atualização curricular para esta disciplina. O projeto, além de sugerir alguns

conteúdos relacionados a FMC possíveis de serem trabalhados neste nível de ensino, destaca como

estes podem ser encaminhados metodologicamente, tomando como referência, trabalhos já

desenvolvidos por outros estudiosos da área. Por considerar que a inserção de tópicos de FMC deva

ocorrer ainda no primeiro ano do ensino médio, este projeto, aponta para a elaboração de 3 sequências

didáticas distintas. Cada sequência, levará em consideração o Conteúdo Estruturante (conforme DCE

Física) indicado para àquela série, bem como os conteúdos de FMC que mais se relacionam com o

mesmo.

Física Moderna e 

Contemporânea; Relatividade; 

Dualidade onda-partícula; 

Radiação do Corpo Negro

FÍSICA

JANINHA APARECIDA 

PEREIRA

Produção e socialização 

de vídeos de 

experimentos sobre o 

Eletromagnetismo 

construídos pelos alunos.

Neste trabalho, pretende-se realizar atividades experimentais de Eletromagnetismo, seguida da

produção e socialização de vídeos no facebook. O projeto será desenvolvido com uma turma de terceiro

ano do Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual, que faz parte do núcleo de Telêmaco

Borba, município de Reserva-PR. As atividades experimentais serão planejadas e proposta em uma

unidade didática no segundo semestre de 2014, para serem aplicadas no primeiro semestre de 2015,

tendo como suporte o uso das novas tecnologias na construção, produção e socialização de vídeos que

se apresentam como novas alternativas de interação, expressão e compreensão dos conteúdos, levando

os educandos a ter novas possibilidades de aprendizagem. Acreditamos que a inserção das novas

tecnologias da informação e comunicação, capacita e integra os alunos aos novos recursos digitais,

promovendo a inovação na qualidade do processo de ensino e aprendizagem, promovendo uma melhor

visualização lúdica e sensorial dos fenômenos eletromagnéticos. Nesse contexto, a intenção é a de

promover a aprendizagem colaborativa, disseminando os experimentos em vídeos produzidos pelos

alunos na rede social facebook. Por fim, esperamos que essa estratégia sirva de ponto de partida para

que outros professores visualizem alternativas que possam facilitar o processo de ensino e

aprendizagem dos conceitos relacionados ao Eletromagnetismo.

Eletromagnetismo;atividades 

experimentais;novas tecnologias 

da educação;Ensino de Física



FÍSICA

ERASMO CARLOS 

GRASSELLI

O ENSINO DA FÍSICA PELA 

EXPERIMENTAÇÃO NO 

ENSINO MÉDIO: DA 

TEORIA À PRÁTICA

Este estudo pretende abordar a importância da experimentação na disciplina de Física como ferramenta

utilizada pelos professores visando diminuir as dificuldades dos alunos do Ensino Médio na assimilação

de conteúdos desta disciplina com a possibilidade de gerar o interesse e estímulo para a aprendizagem

mediante a observação, análise, exploração, planejamento e o levantamento de hipóteses, que

permitem aos alunos desenvolver suas habilidades, tornando-a mais significativa a aprendizagem pelo

estabelecimento de vínculos entre conceitos físicos e fenômenos naturais vivenciados. Objetivo:

Relacionar conceitos físicos com fenômenos naturais vivenciados pelos educandos do 2º Ano do Colégio

Humberto de Alencar Castelo Branco – Ensino Médio e Normal, no município de Santa Helena – PR.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa ação desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino Médio

mediante a elaboração de experimentação relacionada aos conteúdos da disciplina de Física.

Experimentação; Disciplina de 

Física; Ensino Médio

FÍSICA

FRANCISCO LUIZ 

CARRARO

SIMULADORES VIRTUAIS 

DO PHET NO ENSINO DE 

FÍSICA

DIANTE DA GRANDE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM QUE OS ALUNOS APRESENTAM NA DISCIPLINA

DE FÍSICA, É QUE PROPUSEMOS O DESENVOLVIMENTO DE UMA PROPOSTA DE ENSINO UTILIZANDO OS

SIMULADORES VIRTUAIS DO PHET COMO UMA METODOLOGIA DE ENSINO. A PROPOSTA SERÁ

DESENVOLVIDA E APLICADA AOS ALUNOS DA 3A SÉRIE ENGLOBANDO OS CONTEÚDOS DE

ELETRODINÂMICA. PRETENDE-SE COM ESTE PROJETO DESENVOLVER A PROPOSTA DE ENSINO, APLICAR

AOS ALUNOS E AVALIAR A SUA CONTRIBUIÇÃO OU NÃO PARA A APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS DE

FÍSICA. PROBLEMATIZAÇÃO: O USO DESTES SIMULADORES PODE, DE FATO, CONTRIBUIR PARA A

MELHORIA DA APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE FÍSICA?

Simulador;Virtual;Ensino;Física;P

hET

FÍSICA LUCIA LARSEM KIELING

Contextualizando 

conteúdos de mecânica a 

partir da produção de 

textos.

Ao longo do tempo, percebemos a falta de interesse dos alunos em resolver, pesquisar, escrever e

estudar, levando a uma necessidade de mudança didática utilizada pelos professores em sala de aula.

Portanto esse projeto visa estimular o interesse dos alunos pela Física relacionando os conceitos físicos

com o cotidiano, mostrando a eles que a disciplina é acessível, faz parte da sua vivência e pode ajudar na

compreensão dos acontecimentos, proporcionando assim o gosto pela Física e pelas suas aplicações

práticas. O objetivo é trabalhar de forma contextualizada o conteúdo da Mecânica ligando as

experiências que os alunos tem em relação a disciplina com a utilização de textos atuais, pesquisas,

sendo o professor um mediador nesse processo ensino aprendizagem e o aluno um colaborador do seu

próprio conhecimento, tornando um sujeito participativo e autônomo na elaboração do texto proposto

pelo projeto no qual será socializado com os demais colegas na forma de avaliar todo o trabalho feito

com a turma.

Física do cotidiano; 

contextualização; produção de 

textos.



GEOGRAFIA

CRISTIANE APARECIDA 

JONAS

GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA UM 

PROBLEMA SOCIAL

A sexualidade por muito tempo não foi levada a sério dando pouca importância apena a reprodução.

Atualmente estudos feitos pela OMC apontam que a sexualidade envolve não só a reprodução mas o

crescimento do indivíduo: intelectual, físico, sexual e emociaonal. Os adolescentes são bem informados,

porém não utilizam essas informações nos momentos em que necessitam, agem por impulsos, não

medem consequências, são imprudentes. Observa-se que estes atos juntamente com a formação e

estrutura familiar, falta de perspectiva, modismo, mídia, condições financeiras, menarca precoce resulta

muitas vezes em uma gravidez. Por estas razões a escola juntamente com a família tem um papel

primordial em informar, sensibilizar esses adolescentes que estão iniciando a vida sexual cada vez mais

cedo.

Sexualidade; Gravidez na 

Adolescência, OMC

GEOGRAFIA

DIRLANE GREIN 

MARIANO

A CHARGE COMO 

FERRAMENTA DE AUXÍLIO 

NA FORMAÇÃO DE UM 

CONSUMIDOR 

RESPONSÁVEL

A charge é um texto visual humorístico que faz críticas a uma personagem ou acontecimento específico.

Foca-se em um fato do momento, o que lhe é atribuído uma limitação temporal. Por basear-se no

humor, torna-se atraente para a maioria das pessoas, o que faz dela um recurso bem aceito para

trabalhar os conteúdos em sala de aula. A charge tem tendência a provocar polêmica, o que desperta a

criticidade em quem a interpreta. Nesse projeto de intervenção pedagógica, o conteúdo a ser trabalhado

através da charge é o consumismo, assim como a sensibilização para a tomada de atitudes que possam

amenizar as consequências negativas de um consumo exagerado. Como estratégia de ação, pretende-se

trabalhar com charges selecionadas, pesquisas, filme, poemas, exposição de trabalhos para a

comunidade escolar e a produção de um pequeno livro contendo as charges elaboradas pelos alunos.

Charge; Consumismo; ensino de 

Geografia.

GEOGRAFIA FABIANA BOMBESSI

Conhecendo o rio da 

minha rua

A configuração do espaço geográfico ocorre por meio das relações do homem com a natureza. Com o

desenvolvimento das técnicas, a interferência do homem no meio natural é cada vez maior e dominante.

Na maioria das vezes o que prevalece é o desenvolvimento econômico em prol da degradação e

destruição dos recursos naturais. Dessa forma é necessário incentivar a análise de como vem ocorrendo

essas configurações espaciais e despertar um senso crítico, buscando um desenvolvimento sustentável.

Diante disso, será desenvolvido um projeto cujo título é “Conhecendo o rio da minha rua”, com alunos

do 9º e 1º ano do Ensino Médio, visando por meio da análise do espaço geográfico local, favorecer o

entendimento do conceito de bacia hidrográfica, os elementos naturais que contribuem para sua

configuração e as diversas formas de uso do solo que interferem em sua dinâmica. Para isso serão

desenvolvidas as seguintes atividades: dinâmica de grupo focal, mapas participativos, pesquisas, análise

de imagens de satélite, trabalho de campo, entrevistas, elaboração de vídeos, fotografias e maquetes. O

projeto tem também por objetivo levar os alunos a se localizarem no espaço geográfico local e se

identificarem como agentes participantes nas transformações que ocorrem no mesmo.

Relação homem/natureza; 

desenvolvimento sustentável; 

bacia hidrográfica; uso do solo.



GEOGRAFIA HILDA TREVISAN

AGRICULTURA FAMILIAR 

NO MUNICÍPIO DE 

APUCARANA E SEU 

REFLEXO NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA.

Esse projeto tem como objetivo a valorização dos pequenos agricultores familiares.Muitos de nossos

alunos são filhos de produtores familiares, e ajudam seus pais no cultivo de hortas, pomares ,flores e

pequenas granjas. Vários desses produtos já são transformados e oferecidos à população com selos de

qualidade. Observa-se também a preocupação do poder público, com a saúde dos alunos e o bem estar

de sua família ,comprando parte dessa produção para merenda escolar .Essas são realidades que

deverão ser estudadas através de leituras, entrevistas e uma pequena feira na própria escola. Essas

observações visam a conscientização de que trabalhar no campo ou na cidade hoje, não há lugar para

distinções sociais ,pois o conhecimento científico mais as tecnologias é que impulsionam a produção

lucrativa tanto no meio rural como no meio urbano.

AGRICULTURA FAMILIAR; 

PRODUÇÃO; MERENDA ESCOLAR

GEOGRAFIA KEILA ROSSI

A Gepgrafia do Aluno 

Trabalhador no Contexto 

Escolar

A intenção desta pesquisa, que integrará o Projeto de Intervenção pedagógica na escola tem como

ponto de partida o aluno trabalhador do 3o ano “B’’ do ensino médio, período noturno, do Colégio

Estadual Dr. Rebouças do município de Rio Bom, Núcleo Regional de Educação de Apucarana, Paraná,

com a escola. Sabe-se que estes vão perdendo o apreço a escola conforme começam a trabalhar, então

com esta pesquisa pretende-se ajudar os alunos a falar de si, emitir opinião sobre os acontecimentos, a

desenvolver a capacidade de analisar e, formar conceitos críticos sobre a relação trabalho estudo e,

conhecer a realidade da pequena empresa que o emprega. As metodologias utilizadas será a pesquisa,

fotografia, grupo focal entre outras. Pretende-se desenvolver em sala de aula um trabalho que desperte

no aluno o interesse pelo seu futuro profissional, através do estudo da realidade por ele vivenciada, e

mostrar a eles que a escola não é só um espaço interessante, mas a melhor opção para apresentar novas

perspectivas.

Escola, aluno, estudo, trabalho, 

pequena empresa.

GEOGRAFIA KELI CRISTINA FARIAS

O USO DO SOFTWARE 

EDUCACIONAL CMAP 

TOOLS NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DOS 

PROFESSORES DE 

GEOGRAFIA

Muitos professores das mais variadas disciplinas, incluindo muito os professores da disciplina de

geografia não utilizam, ou possuem dificuldades na inserção das TIC\'s como recurso didático em sua

prática pedagógica. Nesse sentido essa pesquisa, propõe realizar uma abordagem instrumental e

pedagógica quanto o uso e aplicabilidade do software educacional livre o Cmap Tools, pautada numa

proposta de formação continuada aos professores da disciplina de Geografia do CEEBJA Profª Linda E. A.

Miyadi do município de Apucarana, focando nos conteúdos da matriz curricular pertinentes ao Ensino

Fundamental II. Como isso, os professores envolvidos neste processo poderão adquirir novos

conhecimentos através da exploração e da construção de recursos didáticos e interativos permeados

pelos conteúdos estruturantes da referida disciplina e, consequentemente, contribuir para um processo

de ensino e aprendizagem mais significativo para os nossos alunos.

TIC\'s, mapa conceitual, 

formação de professores, 

software educacional, cmap tools



GEOGRAFIA

PAULO CESAR 

RONDINA

OS QUADRINHOS COMO 

FERRAMENTA NA 

CONSTRUÇÃO DE UM 

MINIDICIONÁRIO DE 

GEOGRAFIA

Este projeto trata dos impactos ambientais que estão ameaçando as condições de vida de nosso planeta,

inclusive a vida do próprio ser humano. No município de Apucarana podemos perceber inúmeras

agressões à natureza, como a erosão em suas várias formas, o assoreamento de córregos e rios,

contaminação do lençol freático, poluição do solo por materiais pesados, entre outros. Como esses

problemas afetam a escola, cabe a mesma questioná-los, buscando-se proposta para contribuir para a

formação de um sujeito consciente dos problemas ambientais tanto regionais quanto globais,

despertando nele a curiosidade em buscar meios que possam agregar conhecimentos. A falta de

interesse e motivação dos alunos é uma dificuldade presente nas escolas brasileiras. Com a finalidade de

amenizar esse fato, cabe ao professor buscar linguagens diversificadas que venham de encontro com a

necessidade de atingir os objetivos de uma aprendizagem consistente, completa e emancipadora. O

cartum, a charge e os quadrinhos são linguagens que podem fornecer ao professor novas metodologias

aplicáveis em sala de aula. A produção de um minidicionário de Geografia será utilizada como motivação

para se aplicar o conteúdo escolar.

minidicionário; linguagens de 

ensino; problemas ambientais.

GEOGRAFIA

ALESSANDRO 

APARECIDO DE 

OLIVEIRA

Educação Ambiental e 

Relações de 

Espacialidade: Bairro 

Arruda, uma Experiência 

para o Ensino Médio do 

Colégio Estadual 

Tancredo de Almeida 

Neves - PR

O tema Educação Ambiental e Espacialidades, busca um olhar para as questões que se fazem presentes

no entorno do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, bem como relativizar a identidade entre o

aluno e seu bairro, onde se desenvolvem elementos tais como, afetividade, identidade e observação da

paisagem. As questões ambientais, a cada dia, encontram-se em diferentes cenários, contemplados em

nosso cotidiano seja ele urbano ou não. No que remete a realidade urbana, há um notório aumento de

resíduos sólidos e não há como negá-los e se constata também, as fragilidades em relação ao seu

controle seja por conscientização da população ou do poder público. A partir dessas observações, o

Bairro Arruda, localizado no entorno do Colégio, será usado, juntamente com outras estratégias, para

que o olhar dos alunos envolvidos, se volte para esse tema e se desenvolva, e consequentemente

implemente contribuições no que diz respeito aos aspectos social e acadêmico.

Questões Ambientais; 

Espacialidades; Paisagem



GEOGRAFIA CRISTIANE GOMES

Análise das unidades da 

paisagem e compreensão 

dos arranjos espaciais por 

meio de imagens de 

sensoriamento remoto

Este projeto de intervenção pedagógica pretende trabalhar o conceito de unidades da paisagem e sua

relação com o arranjo espacial por meio da análise de imagens de sensoriamento remoto. Tal tema tem

real importância perante a discussão das práticas pedagógicas utilizadas atualmente no ensino de

Geografia. Neste sentido, o uso de tecnologias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem deve

estar voltado à construção do conhecimento, com o intuito de atender de forma alternativa as mais

diversas classes e realidades sociais. Para alcançar este objetivo dentro do processo de ensino, o uso de

imagens, mais precisamente obtidas por satélites, pode se tornar um ótimo recurso didático para análise

do espaço geográfico e compreensão das unidades que compõem os arranjos espaciais. Os estudos e

relações feitas a partir das imagens de satélite proporcionam ao educando a possibilidade de

desenvolver uma visão ampla e localizada do seu espaço, bem como obter informações da ação

antrópica na superfície, percebendo as alterações no meio-ambiente. Neste contexto, este projeto

pretende desenvolver um trabalho significativo com novas ferramentas de análise dos espaços com

intuito de auxiliar o educando a ampliar questões sobre o meio que o cerca, bem como, estabelecer

raciocínios, desenvolver a leiturização cartográfica e instigar novas possibilidades para uma análise

crítica da sociedade.

Sensoriamento remoto; Arranjo 

espacial; Problemas urbanos; 

Meio ambiente

GEOGRAFIA

JOCENEIA VIEIRA 

DOMINGUES

As imagens e tecnologias 

como recursos 

pedagógicos no ensino de 

Geografia

O ensino de Geografia hoje, mais do que nunca, assume importância fundamental na compreensão da

organização dos espaços no mundo. É através dele que o educando pode perceber-se como sujeito ativo

na sociedade na qual está inserido ou compreender os diferentes arranjos espaciais em várias escalas,

desde a local, passando pela regional até a mundial. A linguagem visual faz parte do cotidiano dos

educandos. A incorporação dela ao ensino de Geografia pode proporcionar aos educandos uma melhor

compreensão da realidade e, para os educadores, pode tornar-se uma ferramenta a mais no processo

pedagógico. O uso das tecnologias é cada vez mais intenso por parte da sociedade, e estão

transformando as relações humanas em todas suas dimensões: econômicas, sociais e no âmbito

educacional não está sendo diferente. E a apropriação desses meios de comunicação para a construção

do conhecimento vem mobilizando educadores no sentido da seleção e utilização mais adequadas

dessas novas tecnologias. Sem dúvida, a tecnologia atingiu a sociedade como uma avalanche e envolve a

todos. Na área educacional percebe-se que nos últimos anos um aumento significativo nos

investimentos de tecnologias para conectar educandos e educadores. Essas tecnologias têm como

objetivo ampliar o conceito de aula, espaço e tempo e surge então algumas indagações: como ensinar e

aprender em uma sociedade mais interconectada?

ensino; geografia; tecnologia; 

linguagem visual

GEOGRAFIA

JOSEANE SCHEILA 

COUTINHO

ALTERNATIVAS 

METODOLÓGICAS PARA 

O ENSINO DA GEOGRAFIA 

NAS SÉRIES FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL

Há muito tempo se observa nas salas de aulas das escolas brasileiras, uma geografia ensinada de forma

memorística, descontextualizadas da realidade dos alunos, sem um encaminhamento metodológico que

contribua para processo de aprendizagem. O objetivo do presente projeto é propor novas

formas,práticas e métodos para o ensino da geografia escolar, envolvendo atividades atrativas e

contextualizadas.Para isso serão utilizados recursos didáticos diversificados com encaminhamento

metodológico facilitadores da aprendizagem. . Sua implementação será no primeiro semestre de 2014,

no Colégio Estadual Princesa Isabel, localizado no município de Cerro Azul, com alunos do 7° ano do

Ensino Fundamental.

Novas metodologias; 

Aprendizagem em 

geografia;Prática Pedagógica; 

Colégio Estadual Princesa Isabel;



GEOGRAFIA

RAFAEL ALEXANDRE 

BAUMEL

A utilização de recursos 

audiovisuais no auxílio da 

Educação Ambiental

Esse estudo pretende mostrar a importância de se trabalhar com recursos audiovisuais principalmente

na interpretação de imagens, no caso específico voltado para a questão ambiental. É justamente no

meio ambiente que está o foco de estudo dessa pesquisa, tendo em vista que é nesse espaço que se

encontra tudo aquilo que se necessita para viver, produzir e crescer. Os inúmeros impactos ambientais

tornaram-se uma ameaça não só para a sobrevivência humana como para a sobrevivência dos demais

seres vivos. Por isso a educação ambiental se tornou um dos temas mais importantes da atualidade no

mundo. As interpretações de imagens, sons, vídeos no auxílio do ensino aprendizagem é uma realidade

cada vez mais presente na didática educacional, visando ampliar e ao mesmo tempo simplificar a forma

de entendimento do aluno. Essa estratégia metodológica atenderá às recomendações do uso de

variados recursos didáticos pedagógicos presentes nas Diretrizes Curriculares do Ensino de Geografia do

Paraná (DCE, 2008). A série que será aplicada essa prática pedagógica é o 1º ano do Ensino Médio.

Educação, tecnologia e meio 

ambiente

GEOGRAFIA RODRIGO CARON

Análise ambiental e 

espacial a partir da 

extração e 

beneficiamento do 

calcário no município de 

Colombo.

Devido a grande utilização de recursos minerais, fez com que o espaço geográfico do município de

Colombo, viesse a sofrer grandes modificações na sua paisagem, provocados pela extração e

beneficiamento do calcário. Atualmente nos deparamos com inúmeros problemas socioambientais

ocasionados pela atividade econômica citada, e estes vem de forma incisiva interferir na comunidade

local. Portanto é inegável a necessidade de um estudo sobre as alterações antrópicas no município de

Colombo, discutir os inúmeros impactos ambientais ocasionados pela extração e beneficiamento do

calcário, e os arranjos espaciais que foram criados a partir da indústria do calcário, devido a segregação

do espaço. O estudo das ações antrópicas pode representar a sociedade local um diagnóstico de como

um determinado espaço foi ou esta sendo modificado, no que diz respeito às alterações ambientais e

socioeconômicas. As alterações na paisagem produzidas pela ação do ser humano trouxeram como

consequências inúmeros impactos ambientais e uma grande segregação espacial. Portanto é de grande

importância o estudo das transformações ambientais, socioeconômicas ocorridas na espacialidade local,

e expor a comunidade escolar estas modificações, mas não basta apenas identificar as alterações, temos

que desenvolver um censo critico em nossos educandos, para que a escola seja palco de lutas por

políticas públicas que garantam uma equalização do desenvolvimento socioeconômico e a preservação

do meio natural.

Meio ambiente urbano; unidades 

de paisagem; problemas 

ambientais;



GEOGRAFIA

SERGIO MASSAO 

TIUMAN

USO DE APARELHOS 

CELULARES EM SALA DE 

AULA COMO 

FERRAMENTA DE APOIO 

PARA O ENSINO DE 

GEOGRAFIA

No mundo globalizado o acesso a informação se torna uma necessidade cada vez mais presente no dia a

dia das pessoas. Atualmente, se torna difícil pensar em educação sem o uso de tecnologias como

subsidio ao aprendizado. Nesse sentido não podemos descartar a possibilidade do uso do aparelho

celular como ferramenta de aprendizagem, equipamento este, que está presente no cotidiano dos

alunos dentro do ambiente escolar. É uma tecnologia que dispõe de diversos recursos multimídia,

inclusive conexão com a internet, aonde é possível pesquisar diversas informações com agilidade. A

Geografia é uma disciplina que necessita muitas vezes de temas atualizados para fazer comparações e

análises das transformações humanas no espaço geográfico, na maioria das vezes, o livro didático não

oferece essa possibilidade. A hipótese é que, se tiver a possibilidade de uso controlado do celular em

sala de aula como conseqüência haveria um melhor aprendizado, com uma aula dinâmica e diferente do

que eles estão acostumados e também a diminuição de alguns conflitos com professores referentes à

sua proibição. O objetivo deste trabalho é testar em sala de aula o uso de aparelhos celulares como

ferramenta de apoio a disciplina, fazendo a aplicação de exercícios e atividades programados, aonde o

aluno terá que pesquisar de forma individual ou em grupo o tema proposto estrategicamente.

tecnologia; aparelho celular; 

ferramenta; testar; aprendizado

GEOGRAFIA

ADRIANA APARECIDA 

BOARON DE SOUZA

A Equipe Multidisciplinar 

e a Lei 10.639/03

Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso conhecer, respeitar e valorizar a

diversidade étnica e cultural que a forma. A lei 10.639 de 2003 deixa nítida a obrigatoriedade do ensino

de conteúdos sobre a matriz negra africana na constituição de nossa sociedade e no âmbito de todo o

currículo escolar. A intenção deste projeto é oportunizar aos professores integrantes da Equipe

Multidisciplinar refletirem a realidade brasileira por meio da permanente presença cultural africana,

possibilitando-lhes uma visão do Brasil, a partir de um polo da nossa formação, até agora pouco

conhecido, tendo acesso a temáticas que não foram totalmente absorvidas pela sociedade e a dados

para a reflexão da identidade do país. Ao tomar consciência de seu papel revolucionário, o professor se

torna peça fundamental na transformação de seus alunos, possibilitando a formação de cidadãos

conscientes e aptos a desenvolverem ações para criar um país verdadeiramente democrático. Juntos

iremos propor ações de conscientização e aprofundamento desse tema pelos professores nos seus

planos de trabalho e na prática em sala de aula, visando auxiliar no alcance do verdadeiro objetivo da

Equipe: contribuir para que o aluno negro mire-se positivamente, pela valorização da história de seu

povo, da cultura, da contribuição para o país e para a humanidade. É também objetivo desse projeto

fazer cumprir os dispositivos do Art.5° da Constituição Federal: o reconhecimento de que não há

desiguais, há diferentes. Respeitando as diferenças, teremos uma sociedade mais justa, democrática,

marcada pela cidadania e pela inclusão.

Equipe Multidisciplinar; Lei 

10.639/03; aluno negro



GEOGRAFIA

ALVARO JOSE DE 

FREITAS BAPTISTA

Degradação ambiental do 

rio Iguaçu, em Araucária, 

com ênfase no uso do 

aplicativo Google Earth.

Esse projeto de pesquisa pretende levar até os estudantes da 1ª série do Ensino Médio, as principais

degradações ambientais que o rio Iguaçu vem sofrendo no Município de Araucária, utilizando-se para

esta verificação o aplicativo Google Earth. Considerado o maior rio totalmente paranaense, tem uma

extensão de 1.320 km e passa pelos três planaltos do nosso Estado. No passado, o rio Iguaçu foi

navegado por pequenos vapores e impulsionou a economia regional, usado, também, como ponto de

lazer pelas famílias em final de semana. No entanto, hoje, recebe o titulo de segundo rio mais poluído do 

país. Para estudarmos suas principais degradações utilizaremos, no processo ensino-aprendizagem, o

aplicativo Google Earth, que possibilitará ao estudante uma melhor visualização do rio e seu entorno,

bem como consequências dessa degradação. A adoção desse aplicativo proporcionará riqueza de

detalhes e deverá fazer com que as aulas se tornem mais diversificadas, atrativas, trazendo a realidade

mais próxima dos estudantes e auxiliando na construção do conhecimento.

Poluição do Rio Iguaçu; 

Degradação Ambiental; Google 

Earth

GEOGRAFIA JULIA SALETE GREBOGI

Explorando imagens do 

Google Earth para o 

Ensino da Geografia.

Este projeto tem como objetivo principal utilizar imagens do Software Google Earth para o Ensino da

Geografia como ferramenta didático-pedagógica para a construção dos conceitos geográficos, visando

refletir sobre a prática dos docentes em sala de aula, em relação ao uso das Novas Tecnologias

Educacionais. O projeto será implantado no Colégio Estadual do Campo Eunice Borges da Rocha – Ensino

Fundamental e Médio, no município de São José dos Pinhais – PR, especificamente com os professores

de geografia, isto porque ensinar Geografia tornou-se um grande desafio para nós professores,

principalmente nesta área que a tecnologia se faz tão presente. Serão utilizadas imagens do Software

Google Earth porque elas tornam-se instrumentos que facilitam o processo de ensino e aprendizagem,

funcionando como uma ferramenta motivadora desse meio, despertando o interesse do aluno, ajudando

no processo de ampliação de seu conhecimento geográfico, assim vários conceitos da Geografia, como

cartografia, urbanização, espaço geográfico e outros serão empregados de maneira prática.

Novas Tecnologias Educacionais; 

Ensino da Geografia; Google 

Earth.

GEOGRAFIA

LINDAMIR 

DAL'CORTIVO

Diálogos da 

Diversidade:Enfrentando 

o Homofobia no Contexto 

Escolar

O presente trabalho apresenta algumas contextualizações acerca da relação gênero e diversidade sexual. 

A implementação do projeto será para alunos do Ensino Médio e os trabalhos serão desenvolvidos de

acordo com o cronograma proposto no referido projeto. Para fins de elucidação do tema foram

utilizadas pesquisas bibliográficas concernentes ao tema a ser desenvolvido no contexto escolar.

Diversidade sexual; genero; 

escola



GEOGRAFIA

REGINA LUCIA ROCHA 

MICRUTE

A construção da 

percepção espacial a 

partir do imaginário de 

estudantes do 1º ano do 

ensino médio do colégio 

Estadual Tiradentes.

A proposta apresentada visa compreender o processo de urbanização ocorrido no bairro de São

Sebastião, em São José dos Pinhais, por meio de pesquisa-ação, com mapas mentais, utilizando a

Geografia Humanista Cultural em sua vertente fenomenológica, como forma de investigação da

construção espacial no contexto das relações do indivíduo com o meio. O problema é: \"será que o

ensino voltado para o método intuitivo e de percepção, pode contribuir para melhor assimilação e

aprendizagem dos conteúdos de Geografia?\" Buscar-se-á, dessa forma, como se dá a construção da

percepção espacial a partir do imaginário dos estudantes do 1.º ano do Ensino Médio do Colégio

Estadual Tiradentes. Nesse processo investigação serão utilizadas atividades diversas em aulas de

campo, na sala de aula e laboratório de informática. Ao final traçar a importância da aprendizagem

significativa e das ferramentas que auxiliam uma prática pedagógica no Ensino de Geografia que

compreenda e possibilite a construção dos conhecimentos e conceitos.

Geografia, percepção , 

aprendizagem

GEOGRAFIA

VILMA APARECIDA 

BARSZCZ

O estudo da população na 

geografia escolar, com o 

uso de tecnologias e 

metodologias 

diferenciadas

Este projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de trabalho, do conteúdo População, para que

este deixe de ser tratado como algo abstrato, quantitativo e dissociado da vida dos estudantes. Nessa

perspectiva, para que, se possa desenvolver uma atividade que aproxime o aluno da realidade que o

cerca, é necessário partir da construção do conhecimento, através de metodologias variadas, que devem

contribuir para a aproximação dos conteúdos à vida dos alunos e para a formação da sua cidadania.

Partindo-se do pressuposto de que a contemporaneidade exige por parte do professor inovações no que

concerne ao uso dos recursos didáticos e tecnológicos em sala de aula, e no tocante as diferentes

transformações sociais, tecnológicas e cientificas que a sociedade atual vem passando, entende-se, a

necessidade de inserir no ensino de Geografia, novas tecnologias como ferramentas para superar os

desafios postos, tanto no que se refere ao ensino, quanto à aprendizagem dos alunos.

População; Metodologia; 

Tecnologia

GEOGRAFIA

DILMA HELENA 

BANDEIRA MADRUGA

 Uso de imagens como 

material didático: 

produção socio espacial 

no entorno do Colégio 

Estadual Unidade Polo no 

município de São José dos 

Pinhais

No projeto analisou-se o tema as tecnologias e as linguagens sobre o uso de imagens como material

didático nas aulas de Geografia, aborta-se a produção sócio espacial no entorno do Colégio Estadual

Unidade Polo – Ensino Fundamental e Médio e suas transformações, levando em consideração os

aspectos econômico, cultural, político. O projeto é composto das etapas: leituras que fundamente a

pesquisa e as produções do material didático para atuação em sala de aula, produção didático-

pedagógica, pesquisa documental qualitativa e coleta de dados (imagens, mapas, etc.) e o artigo final o

qual consiste na análise da teoria e prática da implementação do projeto de intervenção na escola com

os alunos do 7º ano. Espera-se que o projeto de intervenção pedagógica proporcione ao aluno construir

o conhecimento, sendo sujeito do processo ensino aprendizagem, desperte o interesse pelo estudo de

modo que o mesmo desenvolva e aprimore seu espírito crítico, bem como contribua para auxiliar os

docentes na sua prática pedagógica.

capitalismo; espaço; imagem; 

paisagem; produção



GEOGRAFIA

FABIANA MARTINS 

MARTIN

Aula de Campo como 

instrumento didático-

pedagógico para o ensino 

de Geografia

O presente projeto de intervenção pedagógica visa verificar as influências da Aula de Campo, como

ferramenta didático-pedagógica, no processo de ensino-aprendizagem de Geografia e as etapas

relevantes a serem executadas num adequado planejamento dessa atividade. A pesquisa será de caráter

bibliográfico e de campo, por meio da aplicação de questionários aos alunos e realização de entrevistas

com professores de geografia. A implementação deste projeto ocorrerá com alunos dos anos finais do

ensino fundamental, na modalidade Educação de jovens e adultos, no município de Assis Chateaubriand.

Ferramenta didático-pedagógica; 

Aula de Campo; Geografia.

GEOGRAFIA

SILVANIA TAVARES DE 

ANDRADE

O ENSINO DA GEOGRAFIA 

NO EMBALO DA MÚSICA: 

“PROPAGANDA” DA 

MODERNIZAÇÃO 

AGRÍCOLA NO OESTE DO 

PARANÁ MUNICÍPIO DE 

TUPÃSSI.

Com o desenvolvimento do projeto visa-se construir um olhar crítico do aluno, aplicado na disciplina de

geografia e uma análise sobre a ideologia presente nas letras de algumas músicas, com o intuito de

legitimar a modernização da agricultura e agronegócio. O modelo econômico brasileiro predominante a

partir da segunda metade do século XX, fundamentado na industrialização, foi determinante para o

aumento da produção, para tornar os agricultores dependentes do sistema financeiro, dos agrotóxicos e

fertilizantes e para estabelecer conexão entre agricultura e agroindústrias. Neste contexto, pretende-se

trabalhar a ideologia da música, presente nas letras que motivaram a modernização agrícola e o

agronegócio. A modernização da agricultura trouxe considerável aumento na produção agrícola, porém

de forma excludente, atendendo o interesse da elite rural, contribuiu para o desemprego no campo,

uma vez que a mão de obra foi substituída pelas máquinas, tendo como consequência o êxodo rural. A

Revolução Verde que tinha como objetivo acabar com a fome contradiz-se e a intenção que prevalece o

aumento de capital dos envolvidos na comercialização de maquinários e insumos, pois a produção de

alimentos nos países em desenvolvimento é destinada principalmente, a países ricos e industrializados.

A Revolução Verde favoreceu as grandes potencias, as multinacionais, que subsidiaram a produção dos

países subdesenvolvidos, para poderem importar a produção desses países. Assim, não há como os

pequenos agricultores competirem com quem tem mais recursos, para investir nos pacotes tecnológicos

advindos de uma lógica global.

Ensino, música, modernização, 

agronegócio, ideologia.

GEOGRAFIA

CARLOS MARCOS 

RUBIM MOTERANI

ESTUDO DA MOBILIDADE 

POPULACIONAL EM 

CORUMBATAÍ DO SUL: 

UM FENÔMENO 

OBSERVADO A PARTIR DA 

DÉCADA DE 1970

O presente projeto apresenta um panorama geral da mobilidade populacional no município de

Corumbataí do Sul compreendendo o período entre 1970 e 2010. Tem como objetivo principal estudar a

mobilidade da população e elaborar material didático para trabalhar com os estudantes do ensino

Médio visando compreender a mobilidade no contexto sócio espacial, histórico e econômico. O estudo

demonstra como o processo de mecanização, a substituição da cultura agrícola cafeeira e a inserção de

novas práticas agrícolas expulsaram o homem do campo para os centros urbanos em busca de ocupação

e renda. A mobilidade ocorreu de modo contínuo até 2010, período em que o município somou a perda

de mais de um terço da população. A partir daí com a implementação de atividades diversificadas no

campo agrícola a evasão apresenta uma leve queda, entretanto ainda preocupa tendo em vista que a

juventude representa a mobilidade mais intensa, em especial os que concluem ensino médio.

Êxodo rural; Migrações e 

Mobilidade Populacional



GEOGRAFIA

CONCEICAO 

APARECIDA ZANATTO 

DOS SANTOS

O Estudo da Paisagem e 

as Dificuldades de 

Aprendizagem no Ensino 

de Geografia

Este projeto de intervenção escolar tem como tema o estudo da geografia a partir da paisagem. Por

meio da exploração dos conceitos e da evolução da paisagem e da realidade local, pretende-se

contribuir efetivamente com a aprendizagem no ensino de geografia. O objetivo principal é utilizar a

paisagem natural e antropizada para mostrar aos alunos que ela é um produto histórico-cultural e está

concomitantemente interligada aos aspectos econômicos e políticos da nossa sociedade. Também,

despertar um olhar crítico sobre esse conteúdo, contribuindo na superação das dificuldades de

aprendizagens na sala de aula. Além de compreender as relações entre os seres humanos e o meio, a

partir do domínio de conceitos como, o espaço geográfico, paisagem, orientação, localização e

representação do espaço. O projeto está fundamentado e obras de autores que escrevem sobre as

dificuldades de aprendizagem e que focalizam a paisagem como objeto de estudo. Sendo assim, fora

escolhido o método dialético e a abordagem qualitativa como fundamentação para o desenvolvimento

metodológico. As ações para a implementação serão desenvolvidas no 6º ano do Colégio Estadual 29 de

Novembro em Araruna – Paraná. Os resultados serão analisados e sintetizados em um artigo científico.

Educação; Geografia; Paisagem; 

Aprendizagem

GEOGRAFIA

FATIMA MARIA DE 

SOUZA ROCHA

O USO DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS E SUAS 

LINGUAGENS NO ENSINO 

DE CARTOGRAFIA 

ESCOLAR

Frente às dificuldades encontradas no ensino de Geografia, com o predomínio das metodologias

tradicionais, propomos como implementação pedagógica, o projeto de pesquisa qualitativa e pesquisa

ação. Esta tem por objetivo o enriquecimento das atividades pedagógicas de Cartografia Escolar, das

aulas de geografia, em um ambiente interativo, para maior estímulo dos educandos no processo de

ensino-aprendizagem. Para tanto, utilizaremos os recursos tecnológicos presentes em uma escola

estadual, como suporte para inovações das ações pedagógicas. A diversificação metodológica proposta,

com aulas mais dinâmicas, pautadas na abordagem crítico-social dos conteúdos, onde os objetos de

estudos são escolhidos a partir da contextualização da realidade dos estudantes e dos conteúdos

previstos no plano de ensino. Deste modo, as novas tecnologias em suas múltiplas possibilidades,

constituem-se em importantes recursos pedagógicos e de estudos de variados lugares e contextos, que

contribuem para motivar a participação e interação dos educandos com os conteúdos. Nesse sentido, o

uso das ferramentas tecnológicas, facilita ao aluno a compreensão das relações sociais entre si, e com a

natureza, bases da construção de uma sociedade crítica, e consciente de seus atos e direitos.

Ensino de Geografia; Novas 

Tecnologias; Metodologia de 

Ensino; Cartografia.

GEOGRAFIA JOSUE CARNEIRO

GEOGRAFIA E MEMÓRIA: 

UM RESGATE DA 

HISTÓRIA DO COLÉGIO 

ESTADUAL SAÕ JUDAS 

TADEU E. F. M DE 

QUINTA DO SOL – PR.

O projeto visa Identificar as dificuldades que uma comunidade tem em conhecer a história e memória

de uma escola pública no interior do Paraná, bem como dos agentes que ajudaram a construí-la.

Utilizaremos o método qualitativo com ênfase na fenomenologia, contextualizando a história dessa

instituição com a criação do município por meio de revisões bibliográficas e através da coleta de dados

com entrevistas, além de produzir material didático que poderá servir de referência nos anos iniciais e

finais do ensino fundamental e ensino médio com a finalidade de reparar a falta de conhecimento e de

valorização da comunidade perante esta instituição de ensino. Como resultado espera-se que a lacuna

identificada na comunidade escolar quintasolense em relação à valorização da história e memória da

instituição escolar, bem como dos agentes que a construíram seja superada.

PALAVRAS-CHAVE: Lugar; 

espaço; memória



GEOGRAFIA MARIO BERTOLDO

O INDIVÍDUO NEGRO NA 

SOCIEDADE E O PAPEL DA 

ESCOLA NA 

DESCONSTRUÇÃO DO 

RACISMO

A escola é um ambiente importante para se praticar a educação para as relações raciais e, numa

perspectiva cognitiva, possui condições fundamentais para desmistificar vários conceitos reproduzidos

pela sociedade que resultam na desqualificação do indivíduo negro. Neste sentido, com este projeto de

pesquisa e ensino, objetivamos promover um debate sobre as relações étnico-raciais na escola, a fim de

identificar práticas estigmatizadoras e preconceituosas contra os afrodescendentes, buscando uma

educação para uma relação de respeito às diferenças. Objetivamos também, reconhecer que o racismo

velado ou não, fortalecido pelos ideários representados em alguns livros didáticos, compromete as

relações interpessoais que acontecem no espaço escolar. Partimos do seguinte questionamento: Como a

discriminação racial pode Influenciar na trajetória de vida dos estudantes afrodescendentes? A pesquisa

será desenvolvida pelo professor, juntamente com uma turma do Ensino Médio do Colégio Estadual

Professora Ivone Soares Castanharo. Os alunos, após tomarem conhecimento dos conteúdos específicos,

construírem trabalhos de pesquisa bibliográfica e discutirem suas conclusões em sala de aula, levantarão

junto aos demais alunos do período matutino, informações que revelem: a cor da pele, a situação

socioeconômica dos estudantes, se sofreram ou sofrem algum tipo de preconceito, se conhecem a

história da cultura afro-brasileira e em que frequência os professores trabalham essa temática. Esses

dados serão tabulados e apresentados em exposição para a comunidade escolar. Espera-se que este

projeto possa contribuir para a desconstrução das ideologias deturpadoras sobre cor e raça, estimular o

pensamento crítico e respeitoso dentro e fora do estabelecimento escolar.

Preconceito racial; Educação 

étnico-racial; Discriminação.

GEOGRAFIA

ROSANGELA NUNES 

BENEDITO

A avaliação formativa 

como contribuição aos 

processos de ensino e 

aprendizagem da 

Geografia no Ensino 

Fundamental e Médio

Este projeto apresenta como tema a avaliação formativa nos processos de ensino e aprendizagem de

Geografia e áreas afins. Conforme constatamos na prática docente, ainda é muito comum entre os

professores a crença ou a prática de uma forma tradicional de avaliação, que pouco contribui à

aprendizagem e que favorece a exclusão, autoexclusão e evasão de alunos. A avaliação formativa surge

como uma forma de utilizar a avaliação como uma ferramenta para a aprendizagem mais efetiva e

inclusiva. Neste sentido, este projeto tem como objetivo verificar como a avaliação formativa poderá

contribuir aos processos de ensino e aprendizagem de Geografia e áreas afins, em turmas do Ensino

Fundamental e Médio da rede estadual pública paranaense. A partir disso, procura-se responder os

seguintes questionamentos: Como o professor de Geografia poderá aplicar a avaliação formativa como

um instrumento de identificação de dificuldades imediatas? Como utilizar a avaliação como um ponto de

partida para a retomada de conteúdos e solução de problemas? Que meios utilizar para facilitar a

integração entre os alunos e os conteúdos trabalhados, proporcionando avanços em sua aprendizagem

no Ensino Fundamental e Médio? Tais questionamentos resultarão em reflexões que poderão apontar

novas práticas ao professor durante os processos de ensino e aprendizagem de Geografia e áreas afins.

avaliação; avaliação formativa; 

Geografia



GEOGRAFIA ADEMIR JOSE DA SILVA

O Rap como recurso 

metodológico no Ensino 

de Geografia

Este trabalho tem como objetivo, utilizar a música como instrumento metodológico possibilitando o

ensino de Geografia a partir da percepção que os educandos do CENSE I, têm sobre as músicas de rap.

Proporcionando com que os mesmos analisem as transformações culturais, econômicas, politicas e

sociais da sua realidade ou até mesmo de forma global. Nessa proposta, pretende-se que os alunos

possam desenvolver de uma maneira critica um pensamento emancipador, possibilitando a apreensão e

a expansão de suas potencialidades. A linguagem musical é um instrumento pedagógico que acrescenta,

contribui no avanço de aprendizagem de forma lúdica tratando de uma linguagem de percepção da

realidade vivida, sendo um instrumento mediador e democrático que tem informações trazendo

discussões, reflexões e estimulando conceitos da geografia. A música esta diretamente vinculada às

emoções, sabemos que é através dela que muitas vezes o homem se expressa, podemos perceber que a

mesma coopera para o seu desenvolvimento, O ser humano que inclui a música em seu cotidiano,

percebe-se uma melhor disposição, compreensão e análise de mundo. A letra de músicas na sua maioria

tem ricos conteúdos, que podem despertar o interesse dos educandos.

Geografia; Música; Rap; 

Metodologia;

GEOGRAFIA DANIELA OLGA ROSSI

Alterações 

socioambientais geradas 

pela implantação da 

Usina Hidrelétrica 

Governador José Richa no 

Município de Capitão 

Leônidas Marques - PR

A sociedade moderna, forjada a partir do modelo econômico capitalista, apropria-se dos recursos

naturais por meio da propriedade privada, atendendo a esse modelo de produção, tornando-os escassos

e, ao mesmo tempo, causando impactos sem precedentes na história da humanidade. Mas, falar em

temática ambiental de maneira geral é por demais amplo e na nossa proposta privilegiamos as

transformações socioambientais resultantes da construção de usinas hidrelétricas, pois a implantação

deste tipo de empreendimento, geralmente, representa profundas mudanças sociais e ambientais. O

projeto em questão pretende desenvolver uma abordagem que se apresenta na escala geográfica local,

mais precisamente, em Capitão Leônidas Marques. Este município destaca-se, no cenário regional

paranaense, por possuir em seus limites territoriais a usina hidrelétrica implantada, Governador José

Richa e outra em fase de construção, a usina Baixo Iguaçu. Essa característica faz com que os moradores

do município sejam afetados, direta ou indiretamente pelas políticas nacional e estadual do setor

energético e pretende-se contribuir para um melhor entendimento e reflexão por parte dos educandos,

sobre as transformações sociais e ambientais que resultaram da implantação da Usina Hidrelétrica

Governador José Richa.

Usinas hidrelétricas; Alterações 

socioambientais; Ensino de 

Geografia.



GEOGRAFIA RITA INOCENCIO

Identidade Religiosa: O 

exemplo do Islamismo em 

Foz do Iguaçú (Paraná-

Brasil) fronteira com 

Paraguai e Argentina

IDENTIDADE RELIGIOSA: O EXEMPLO DO ISLAMISMO EM FOZ DO IGUAÇU (PARANÁ) FRONTEIRA COM

PARAGUAI E ARGENTINA Nossa proposta de estudo se inscreve no conjunto de estudos sobre a

identidade Islâmica. Foi delimitada como área de estudo a cidade de Foz do Iguaçu (Paraná) onde

atualmente se concentra a maior comunidade de muçulmanos do Brasil, região fronteiriça com Paraguai

e Argentina composta basicamente por imigrantes árabes e seus descendentes com forte identidade

religiosa islâmica. É esse aspecto que nos interessa analisar pelo viés da Geografia Cultural. Segundo

Claval (2007, p.4) a Geografia Cultural busca compreender os homens, as sociedades e suas relações,

assim como seus entrelaçamentos com o ambiente no qual ou sobre o qual vivem. Assim, pelo viés da

Geografia Cultural é possível analisar as identidades religiosas e os laços identitários que os indivíduos

tecem entre si.

islamismo; fronteira;identidade,; 

religião

GEOGRAFIA CECILIA NIERO

JOVEM E IDOSO: 

REFLEXÕES ENTRE 

GERAÇÕES

Este trabalho objetiva conduzir a reflexão dos alunos do Colégio Estadual Emílio de Menezes – Ensino

Fundamental e Médio do município de Japurá, noroeste do Estado do Paraná. Nessa objetividade, a

pesquisa seguirá a perspectiva teórico crítica do materialismo histórico-dialético, avaliando os dados

qualitativamente, por meio de pesquisa-ação, assim, os dados serão coletados de fevereiro a junho de

2015. Dentre as estratégias de ação destacam-se: leituras, pesquisas, produções de textos, debates,

análises de músicas, poesias, charges, documentos e pesquisa de campo. Como resultado das ações

desenvolvidas, esperamos a conscientização dos educandos em relação ao preconceito aos idosos, de

maneira a conduzir o pensamento a reflexão sobre experiências relatadas por idosos, mudanças que

ocorrem no percurso de sua vida sejam sociais, orgânicas e psicológicas, fases estas que a maioria das

pessoas passarão. Por isso é interessante que se programe ações que permitam uma melhor convivência

com pessoas de outras gerações. Diante dessa situação, consideramos que essa pesquisa engloba a

reflexão de aspectos que envolvem o percurso de envelhecimento populacional e as suas necessidades,

visto que é uma realidade presente cada vez mais na sociedade

Palavras chave: Idoso; 

Adolescente; Relações 

intergeracionais.



GEOGRAFIA IVANIL ALVES CABRAL

Alfabetização 

cartográfica:o uso de 

mapas como recurso 

metodológico no ensino 

de Geografia

Fundamentando-se nas dificuldades em cartografia básica percebidas pelos alunos das séries iniciais do

Ensino Fundamental estabelecemos os objetivos a serem alcançados. No segundo momento serão

elaboradas as estratégias de ações, as quais serão implementadas no primeiro semestre de 2015. O

projeto tem como objetivo ampliar a compreensão da linguagem cartográfica, na construção de

conceitos e leitura do espaço geográfico a partir de atividades práticas, iniciando no seu espaço de

convivência. Dessa forma, espera-se contribuir na formação do aluno. Percebem-se que há a

necessidade de incentivar a leitura, a produção e interpretação da linguagem cartográfica, desenvolver o

gosto pela leitura de mapas, ampliando assim, os conhecimentos dos alunos. O projeto será

fundamentado na pedagogia histórico-crítica, utilizando o método histórico dialético. É na escola que se

deve ocorrer a aprendizagem espacial voltada para a compreensão das formas pelas quais a sociedade

organiza seu espaço. Já que o ensino de Geografia deve possibilitar aos alunos que se tornam leitores

conscientes da linguagem cartográfica, e a função da escola e da disciplina de Geografia é fazer com que

ele supere o senso comum ao fazer confrontação de sua realidade concreta com o conhecimento

científico.

espaço geográfico;linguagem 

cartográfica;conceitos;leitura

GEOGRAFIA

MARCIO JOSE 

SERENINI

A importância da 

Agricultura Familiar na 

produção de alimentos

A produção de alimentos é uma atividade fundamental para a existência da humanidade. O Brasil é um

dos maiores produtores de alimentos e a agricultura familiar é a grande responsável pela produção de

alimentos básicos. Neste contexto, este trabalho busca analisar o espaço ocupado pela agricultura

familiar do município de São Tomé- PR e sua importância na produção de alimentos. A pesquisa será

qualitativa, com procedimentos interventivos da pesquisa-ação. Serão realizados estudos bibliográficos e

a elaboração de um caderno temático para subsidiar a implementação do projeto com alunos do Ensino

Fundamental de uma escola pública de São Tomé - Pr. Será abordado, inclusive a participação dos

agricultores familiares do município no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e Programa Nacional

de Alimentação Escolar – PNAE. A intervenção pedagógica se dará com a apresentação do projeto para

comunidade escolar; atividades em sala, com aulas expositivas/dialogadas e utilização de recursos

audiovisuais (imagens e vídeos) para conhecimento teórico dos conteúdos; aula de campo em

propriedades de agricultores, para observação in lócus e coleta de dados pelos alunos das características

agricultura familiar no município (entrevistas aos agricultores, fotografias e gravações); pesquisas na

internet e em outras fontes; relatórios; leitura, interpretação e produção de textos; sistematização e

socialização do conhecimento com a comunidade escolar, com a exposição de vídeos, fotografias e

instrumentos utilizados no trabalho agrícola. Espera-se contribuir com a valorização da agricultura

familiar pela comunidade escolar, a partir do conhecimento da realidade agrícola do município de São

Tomé e dos acontecimentos que contribuíram para a transformação do espaço rural.

Agricultura Familiar; produção de 

alimentos; São Tomé-Pr.



GEOGRAFIA

MARIA MATHILDE 

KELLER

A relação entre consumo 

e sua influência na vida 

dos educandos

O consumo exerce grande influência na economia mundial, já que consumir gera demanda, e gera

também maior produção por parte das indústrias. Dessa forma todos os cidadãos, inclusive os

adolescentes são transformados em simples consumidores que são movidos de acordo com os

interesses do capital, pois estes são influenciados pelo imediatismo, ou seja, a felicidade está contida no

ato de consumir, ou simplesmente no prazer de consumir. Essa cultura de consumo permeia diferentes

faixas etárias da sociedade ela vai desde fase da infância até a terceira idade. Diante dessa situação o

projeto de intervenção tem por objetivo compreender a relação entre consumo e mídia na vida dos

educandos. A pesquisa segue a linha teórica do materialismo histórico dialético pautado na metodologia

de pesquisa-ação. Dentre as estratégias de ação destacam-se: leitura e produção de texto, debates,

análise de músicas e poesias, charges, documentários e pesquisa de campo. Dentre os resultados

esperados destacam-se: a conscientização dos educandos em relação ao consumismo; a compreensão

das mensagens da publicidade e estratégias da mídia e sua influência na vida dos educandos, bem como

as vantagens e desvantagens do sistema de crédito e a organização de orçamentos.

Consumo; Mídia; Modo de 

Produção; Educandos

GEOGRAFIA ELAINE REGINA COSTA

A globalização e a 

influência da mídia na 

sociedade

O propósito da presente pesquisa consiste em aliar o conteúdo da globalização mundial à utilização das

mídias: impressas, televisiva, Internet, redes sociais, entre outros, propiciando uma visão crítica e

participativa dos alunos, para que estes, percebam-se como agentes transformadores da sua realidade e

não como meros receptores passivos absorvendo tudo da forma como veem ou escutam. Não podemos

subestimar o poder da influência da mídia na vida das pessoas. No mundo das comunicações, ela

representa um importante papel na formação de opinião e, por conseguinte, torna-se um instrumento

de manipulação social e dominação cultural.

Globalização;Mídias;Sociedade;D

ominação

GEOGRAFIA

FABIO MARCELO 

ALARCON

Novas Tecnologias e 

Diferentes Linguagens na 

Leitura do Espaço 

Geográfico Local: Uma 

Proposta Alternativa Para 

EJA

Este trabalho tem como propósito o desenvolvimento e implementação de práticas pedagógicas

voltadas ao uso das novas tecnologias e suas linguagens, articuladas ao estudo do espaço geográfico

local, na turma de ensino médio da disciplina de Geografia do Centro Estadual de Educação Básica para

Jovens e Adultos (CEEBJA) de Cornélio Procópio. Surge de uma problemática levantada em relação à

necessidade da utilização de recursos diversos e diferenciados nas aulas de Geografia, que contemplem

o uso dessas novas tecnologias, diante do contexto altamente tecnológico da sociedade atual e também

da importância de um ensino que considere o espaço de vivência do educando, neste caso, o município

de Cornélio Procópio. Como fundamentação teórica, descreve sobre a Geografia Escolar no Brasil,

destacando as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, a Educação de Jovens e Adultos, a

importância da contextualização dos conteúdos geográficos ao espaço de vivência do aluno e finaliza

discorrendo sobre a importância do uso de diferentes linguagens proporcionadas pelas novas

tecnologias nas aulas de Geografia. Por ser uma pesquisa-ação, em seu desenvolvimento, propõe-se

uma metodologia com práticas que serão implementadas na escola, utilizando o material didático que

será desenvolvido posteriormente.

Novas Tecnologias; Linguagens; 

Espaço Geográfico



GEOGRAFIA LEONICIO CURVELO

A Avaliação da 

Aprendizagem na 

Disciplina de Geografia: 

Uma experiência no 9º no 

do Ensino Fundamental

Este projeto tem como finalidade a discussão e analise de diferentes formas de avaliação no ensino de

Geografia. A fim de melhorar a prática didática cotidiana dos professores de Geografia, com sugestões

de instrumentos de avaliação que seja sistematizada, diagnóstica e formativa. Foi feita analise de

diferentes conceitos e seus pressupostos, partindo de fontes bibliográficas, onde se buscou na literatura

documentos que aprimorassem as ideias sobre o tema proposto. Durante a execução do projeto serão

aplicadas diversas atividades que possibilitarão a avaliação da aprendizagem dos alunos. A

implementação do projeto PDE, será aplicado na turma de 9º ano do Ensino Fundamental.

avalição; aprendizagem; 

geografia

GEOGRAFIA

LOURDES UESU 

OSHIRO

Identidade afrobrasileira 

no ambiente escolar

A pesquisa vislumbra ampliar a compreensão em relação a aceitação/rejeição da comunidade

afrodescendente e suas culturas no ambiente escolar. A mesma será realizada a partir da Geografia e

vida social dos estudantes do Segundo Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Marcílio Dias de

Itambaracá. Junto a este público serão encaminhadas ações educativas que unidas a outros temas de

notável interesse científico na área da Geografia, motivar o estudante a aumentar sua potencialidade

intelectual sobre o conhecimento proposto. Assim conseguir o fortalecimento humano e coletivo para

enfrentar situações de conflitos sociais em virtude do multiculturalismo e suas culturas. A proposta de

intervenção será realizada a partir dos teóricos que tratam da temática e da legislação brasileira.

Cultura Afro; Geografia; 

Diversidade Cultural

GEOGRAFIA

RAUL DE OLIVEIRA 

TOLENTINO

O Uso das Imagens no 

Ensino de Geografia para 

a Compreensão do 

Espaço Geográfico.

As imagens estão fortemente presentes na paisagem e são amplamente difundidas pelos diversos tipos

de mídia. Interpretar o mundo em que vivemos, através da linguagem visual, que tem seu uso destacado

pela funcionalidade e pela velocidade de processar informações, possibilita ao professor de Geografia

contextualizar os conteúdos desenvolvidos em sala de aula e estimular os alunos a sua reflexão e

compreensão crítica. O propósito deste trabalho é desenvolver novas práticas pedagógicas no ensino de

Geografia com os alunos da rede pública da educação paranaense, especificamente no 8° ano do Ensino

Fundamental da Escola Estadual Major João Carlos de Faria, por meio do uso de imagens como recurso

didático para que, através da sua análise e interpretação, proporcione a compreensão do espaço

geográfico. Para tanto, serão necessários leituras e revisão bibliográfica sobre o tema de estudo e

aplicação do projeto nas aulas de Geografia do Ensino Fundamental.

linguagem; espaço geográfico; 

ensino fundamental.



GEOGRAFIA VALQUIRIA IZIDRO

O uso da tecnologia para 

o ensino de Geografia: 

aproximando conceitos e 

práticas.

O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre o uso da tecnologia com os estudantes em um

universo mais amplo de interatividade e aproximação com os saberes e práticas dimensionadas no

contexto da sociedade atual, por meio de novas ferramentas, ações e mídias para o ensino e

aprendizagem da Geografia. É preciso que todo o profissional da área esteja conectado com os

problemas rotineiros, encontrados dentro das salas de aula, procurando sempre fazer com que a

aprendizagem seja uma tarefa permanente, um processo contínuo e gradativo e que, ao ensino da

Geografia, também cabe recorrer às inovações para subsidiar de maneira inovadora os conceitos

necessários ao desenvolvimento dos educandos. O objetivo desse trabalho é trazer para sala de aula,

recursos tecnológicos para apropriação de conhecimentos sobre a Geografia e sua relação com o

espaço, informações, dados estatísticos e imagens digitais enquanto recurso pedagógico e operacional

no tratado das questões ambientais. Educação; Tecnologia; Geografia

GEOGRAFIA

ANDREA EUGENIO 

LORENZON

Educação Ambiental com 

enfoque na produção de 

resíduos sólidos

A febre de consumo que impera no mundo faz com que cada pessoa busque incansavelmente satisfazer

seus desejos e necessidades de forma exacerbada e, muitas vezes, sem necessidade. Dessa forma

transformam-se cada vez mais os recursos naturais em bens de consumo. Nesse processo gera-se, de

forma direta e indireta, uma série de resíduos e cria-se uma situação que, se não adotar medidas que

visem à redução, a reutilização e a reciclagem desses resíduos, em pouco tempo os recursos naturais

estarão comprometidos e transformará o mundo em um verdadeiro lixão. A Geografia tem se

preocupado com esse tema, pois historicamente impulsionou o desenvolvimento sobre o estudo das

relações homem-meio ambiente, norteando as discussões até os dias atuais, não só no campo

geográfico, mas nas demais ciências afins. Esse projeto tem como objetivo desenvolver o senso crítico e

a sensibilidade dos educandos em relação à problemática do lixo, principalmente dos resíduos sólidos,

envolvendo alunos, pais e professores. Será desenvolvido com alunos do 6º ano do ensino fundamental,

na cidade de Curitiba-Pr.

Educação ambiental; resíduos 

sólidos; sensibilização; 

conscientização

GEOGRAFIA

CARINA APARECIDA 

PALLU

Espaço Geográfico: lixo e 

a questão ambiental no 

meio urbano.

O problema da poluição no meio urbano é cada vez mais sério, principalmente, por causa do lixo

produzido pela população e dos poluentes soltos no ar tanto pelas indústrias como pelos automóveis. O

aluno aprende em casa e na escola os cuidados que deve ter nos ambientes que frequenta, e, desse

aprendizado será seu comportamento na fase adulta. Por isso verifica-se a necessidade de ensinar os

discentes a terem uma sensibilização quanto aos cuidados que se deve ter com os diversos espaços onde

vivem, estendendo esse cuidado e senso de preservação ambiental desde suas casas, o trajeto até a

escola, o espaço escolar, e, principalmente, em todos os momentos, mudando comportamentos, e

fazendo dessas práticas, sua rotina diária.

Poluição; Sensibilização; 

Ambiente; Escola; Lixo.



GEOGRAFIA

CARMEM SILVIA LOPES 

TEREZIANO BARROS

Educação Ambiental: um 

olhar crítico para a 

utilização racional da 

água.

É fundamental a presença constante da educação ambiental na escola, a fim de se debater e favorecer a

construção do pensamento crítico e reelaboração de novas práticas em relação ao uso racional dos

recursos naturais. A água potável não tem sido devidamente valorizada, sendo muitas vezes mal

utilizada e desperdiçada diariamente, não dispensando a atenção que ela merece. Portanto, torna-se

imprescindível nos dias atuais, refletir o uso e consumo da água potável, questionando nossa

responsabilidade com o desperdício e a necessidade, quando possível, do seu aproveitamento, o que

nos leva a pesquisar e a pensar coletivamente em alternativas para evitar o desperdício. O presente

projeto tem o intuito de sensibilizar a comunidade escolar quanto ao uso consciente da água,

promovendo a reflexão da realidade e a formação de bons hábitos em relação ao meio ambiente,

estabelecendo olhares mais abrangentes na utilização racional da água potável, oportunizando através

de nossos educandos a disseminação desses saberes na sociedade. O presente projeto será desenvolvido 

com diversas atividades envolvendo pesquisa com recursos audiovisuais, debate, aula de campo, fotos e

painel, com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, em Curitiba/PR.

Educação Ambiental; Água; 

Desperdício.

GEOGRAFIA

CILENE ROSANGELA 

PEREIRA DA SILVA 

VIEIRA

A lousa digital como 

ferramenta pedagógica 

no ensino de Geografia

O uso das TICs na sala de aula ainda é um grande desafio para os professores. Conhecer e incorporar os

recursos tecnológicos na prática pedagógica é uma maneira de tornar as aulas mais interessante e

participativa, visando estimular cada vez mais o processo de aquisição conhecimento. A lousa digital é

uma ferramenta que proporciona a interatividade entre professores e alunos, através dos seus recursos

audiovisuais é capaz de promover um novo olhar para o processo educativo. O presente trabalho visa

refletir sobre o uso das novas tecnologias educacionais na prática docente e a inserção da linguagem

audiovisual para tornar mais significativos e contextualizados os conteúdos de geografia.

Tecnologia;. Linguagens 

audiovisuais; Geografia.

GEOGRAFIA CRISTIANE LANDOSKI

A influência da mídia 

televisiva nos hábitos de 

consumo em alunos da 

Educação de Jovens e 

Adultos

Estamos inseridos em uma sociedade altamente globalizada, onde há uma integração política,

econômica, social e cultural entre os países, integração esta marcada especialmente pelos avanços dos

meios de transporte e das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs. Nesse contexto, as mídias,

em especial a televisiva, exercem um papel fundamental, através da disseminação de um modelo de

consumo universal, a fim de atender os interesses do sistema capitalista, que é produzir, estimular o

consumo e aumentar seus lucros. O trabalho a ser desenvolvido consiste na utilização da mídia TV para a

abordagem do tema consumo, consumismo e consumo consciente, através da reflexão, discussão e

análise sobre a influência dos programas e das propagandas veiculadas pela televisão nos hábitos de

consumo da população, na extração dos recursos naturais e na produção de lixo decorrente do consumo

excessivo, bem como as conseqüências para a sociedade.

Consumo; consumismo; mídia; 

sociedade de consumo; consumo 

consciente



GEOGRAFIA

GISELI REHBEIN DE 

LIMA RODRIGUES

Motivações sensoriais 

para o ensino de 

Geografia: a cartografia 

tátil

O presente estudo aborda o uso de mapas táteis em salas de aula do ensino regular (do 6º ao 9º ano do

Ensino Fundamental) e sua confecção a partir de materiais alternativos. Esses almejam a reflexão sobre

os conceitos da Geografia e as diferentes representações do espaço geográfico, o que possibilitará a

ampliação da aprendizagem. Entretanto, grande parte das escolas não dispõem de recursos

diferenciados para auxiliar alunos com dificuldades de aprendizagem, relacionadas ou não com a

qualidade da visão. Sendo assim, será possível através desse projeto de intervenção e sua respectiva

produção didático-pedagógica, produzir mapas táteis com diferentes materiais em sala de aula e, dessa

forma, dispor de metodologias que auxiliem nos processos de interpretação, reflexão sobre os

conteúdos e as formas de evidenciar as representações geográficas mais significativas.

Ensino de Geografia; Materiais 

Alternativos; Cartografia Tátil

GEOGRAFIA

GRACI DE FATIMA 

DIOGO

A Ocupação Espacial e 

seus reflexos sobre a 

violência social no 

ambiente da Escola 

Estadual Santo Antônio - 

EF - Curitiba - PR

Este projeto objetiva sensibilizar os alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Santo Antônio –

Ensino Fundamental de Curitiba, para a questão da ocupação espacial desordenada como geradora da

violência social e, como um de seus desdobramentos e consequências, a violência escolar. Serão

abordadas questões que levem à compreensão da dinâmica de ocupação espacial, tomando como

referência o bairro onde residem, para que, a partir daí, se faça uma reflexão sobre as causas da

violência escolar, partindo da realidade onde esses alunos vivem. Serão utilizados como referencial

teórico, materiais que corroborem a questão da falta de políticas públicas que atendam a necessidade

da população brasileira, acentuando a exclusão social, agravando os problemas sociais urbanos, dentre

eles, a violência urbana (ROLNIK E KLINK, 2011). Será desenvolvida uma pesquisa-ação, partindo de um

problema existente e que seja passível de intervenção de modo que todas.

Ocupação Espacial; Violência 

Social, Violência Escolar: Cultura 

de Paz

GEOGRAFIA

LUCIANE APARECIDA 

SOUZA LIMA 

RODRIGUES

Ensino de Geografia e 

Educação Política: 

Reflexões sobre os 

Projetos de Lei da Câmara 

Municipal de Curitiba que 

Visam Intervir sobre o 

Espaço Geográfico (2009-

2014).

Quando a sociedade se exime de suas responsabilidades se torna alheia às questões que politicamente

são decisivas para a condução de processos que regulamentem ou regem o seu desenvolvimento social e 

político, permitindo que a coisa pública seja conduzida de acordo com o interesse de poucos,

impossibilitando a permanente participação social das decisões políticas e comprometendo assim a

construção de um ser social mais autônomo e crítico. O ensino e a aprendizagem geográfica permitem

propostas para que os sujeitos-alunos conheçam mais sobre seus direitos e deveres de forma a

refletirem e questionarem sobre a construção de sua realidade histórico-social associado aos valores da

cidadania e suas especificidades. Portanto, em busca de uma maior interação da comunidade escolar

com a política, como exercício da cidadania, o presente projeto pretende trazer a participação dos

alunos nas decisões políticas de seu município junto à Câmara Municipal de Curitiba através do

levantamento, seleção e análise de propostas na Câmara que possam intervir de alguma forma no

Espaço Geográfico, e com isso promover uma reflexão dos estudantes em relação a sua participação e

formação política possibilitando a formação de um sujeito que pense na coletividade e assuma

responsabilidades que são inerentes ao exercício de seus direitos e deveres.

Cidadania; Planejamento 

Urbano.



GEOGRAFIA

MARIA VANILDA DE 

FREITAS ZANARDINE 

CORREA

Educação em Direitos 

Humanos no âmbito das 

diversidades.

Este trabalho tem como tema a inserção da Educação em Direito Humanos, com ênfase às diversidades

vivenciadas no dia a dia da escola, em uma turma do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Professor

Júlio Mesquita, Ensino Fundamental, Médio, Profissionalizante e EJA, localizado no bairro Jardim das

Américas, no município de Curitiba/PR. O trabalho tem como escopo dialogar com a diversidade, por

meio de conteúdos da disciplina de Geografia, abrangendo as questões de gênero, raça-etnia, classe

social, heteronormatividade, sexualidades, diversidade sexual, direitos sexuais e reprodutivos,

preconceito, discriminação e violências. Esse diálogo deverá ter início com o professor em sala de aula,

propiciando a discussão democrática aprofundada com ênfase no respeito à dignidade humana. Iremos

analisar os materiais didáticos da disciplina de Geografia com objetivo de focalizar a diversidade que

terá por critérios viés pedagógico, de direitos humanos e possibilitar ao professor da disciplina de

Geografia, a análise crítica desse material que lhe é disponibilizado.

Educação em Direitos 

Humanos/Conceitos da 

Geografia/Geopolítica

GEOGRAFIA

OLINDA SOARES 

FERNANDES DE JESUS

EDUCACÃO EM SOLOS NA 

GEOGRAFIA: UMA 

ABORDAGEM 

CARTOGRÁFICA

O solo é um componente essencial do meio ambiente, sendo causa e consequência de muitos dos

processos naturais que ocorrem no nosso planeta. Sendo objetivo deste projeto é trabalhar o tema solo

como tema integrador dos demais temas da geografia do primeiro ano do ensino médio. A utilização de

mapas para a compreensão do espaço geográfico é inerente, portanto será utilizado mapa simplificado

de solos do estado Paraná. Para cumprir tal objetivo será realizado uma sequencia didática abordando

desde aspectos relacionados a cartografia, formação do solo, características dos solos do Paraná, até os

principais problemas ambientais ocasionados como: erosão, deslizamentos, enchentes etc..

Educação em Solos; Cartografia; 

Espaço geográfico

GEOGRAFIA

ROSANA DA SILVA 

ROSA PEREIRA

O uso da linguagem 

cartográfica como 

ferramenta para 

aprendizagem no ensino 

fundamental.

A proposta desse projeto deve-se pela importância dessa linguagem no ensino da geografia e pela

necessidade de pesquisar novas metodologias para explorar os recursos que a cartografia pode oferecer,

não se limitando a usar os mapas apenas para localização ou descrição, mas como uma ferramenta para

a leitura e compreensão do espaço geográfico. O trabalho com mapas é fundamental para que o aluno

possa entender como as sociedades se organizam, como as fronteiras se delimitam, realizar uma leitura

de mundo e identificar a ocorrência dos fenômenos espaciais. Esse trabalho tem como objetivo

possibilitar que a linguagem cartográfica venha contribuir como instrumento de trabalho para os

professores de geografia e que conduza os alunos à compreensão do espaço geográfico. As atividades

serão desenvolvidas com alunos do 6º ano do ensino fundamental. A partir da vivência dos alunos e com

a construção do conhecimento através da linguagem cartográfica é possível sintetizar informações,

representar conteúdos e conhecimentos do objeto de estudo da Geografia.

Geografia; linguagem 

cartográfica; mapas



GEOGRAFIA

SIMONE CARINA 

BARONI

A aprendizagem de 

conceitos fundamentais 

da disciplina de geografia 

(espaço geográfico, lugar 

e paisagem) por 

educandos dos sextos 

anos.

O presente trabalho visa discutir como ocorre o processo de aprendizagem de conceitos fundamentais

da geografia (espaço geográfico, paisagem e lugar) pelos alunos do sexto ano do ensino fundamental. A

simples exposição de informações aos educandos, não produzem conhecimento. A construção do

conhecimento ocorre primeiro no plano externo e social e depois no plano interno e individual. Nesse

processo os professores e a escola são parte fundamental para a estruturação do que e como aprender.

Ao entender como ocorre o aprendizado, dos seus educandos, o professor poderá ter mais subsídios

teóricos e técnicos para planejar, selecionar os conteúdos e as metodologias adequadas ao seu objetivo

que é o de promover a aprendizagem dos educandos, na perspectiva de escola emancipadora e de

educação que busca a autonomia dos educandos, que respeita e parte do que eles já sabem sobre o

mundo em que vivem.

conhecimento; ensino; 

aprendizagem; conceitos;

GEOGRAFIA CLEONICE CALDATO

As tecnologias como 

elementos constituintes 

no ensino aprendizagem 

de geografia

O objetivo desta pesquisa é constatar a influência que o uso das tecnologias disponíveis na escola, pode

gerar no processo de ensino-aprendizagem nos diferentes conteúdos da Geografia. O avanço científico e

tecnológico tem provocado uma profunda e veloz reestruturação, principalmente, no que se refere ao

desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. Este contexto traz novos desafios

para a educação, dentre esta a: incorporação das tecnologias mencionadas aos cotidianos das escolas.

Diante disso, o docente precisa inserir-se de forma qualitativa neste cenário, buscando atender as

necessidades de seus alunos, uma vez que, uma parcela representativa está contextualizada com o uso

das inovações. Cabe ao educador também potencializar essas tecnologias como objeto de ensino,

acompanhando as transformações das linguagens próprias da geografia e das tecnologias, criando

dinâmicas capazes de estabelecer diálogo entre as diferentes formas de linguagens e de representação,

análise e conhecimento do espaço geográfico. O ensino da geografia, diante desta realidade está

passando por transformações motivadas pelo uso das tecnologias, os professores tem a

responsabilidade de criar alternativas pedagógicas que favoreçam o ensino aprendizagem dos alunos e

melhorem a qualidade didática, das aulas, bem como efetivem nos alunos a capacidade de questionar,

interpretar, pensar, produzir, questionar, raciocinar e se posicionar de forma crítica perante a sociedade

em que vive.

Tecnologia; Ensino; 

Aprendizagem.



GEOGRAFIA ILISEU ZAMBONIN

As Tecnologias como 

Elementos Integradores 

no Ensino Aprendizagem 

de Geografia.

O objetivo deste projeto é discutir, analisar e interpretar as informações que os meios de comunicação

nos apresentam diariamente, e como utilizar as tecnologias como metodologia para melhorar o ensino

aprendizagem dos alunos, para tanto, resolveu-se aprofundar o estudo, buscando entender como

trabalhar com alunos de Ensino Médio. Entende-se que estes novos conteúdos e metodologias quando

aplicados possam fazer alguma diferença na vida desses educandos. Escolheu-se o tema TECNOLOGIAS E

SUAS LINGUAGENS NO ENSINO DE GEOGRAFIA, com o intuito de melhorar a atenção e o interesse pelo

conteúdo, pois os alunos necessitam de intervenção que os auxilie na formação cidadã, compreendendo

e interagindo de maneira crítica e consciente a todos os fluxos de informações, aos quais estão

submetidos diariamente. O ensino de Geografia tem passado por significativas mudanças nas últimas

décadas, no entanto, estas não deixam muito claro que metodologias nós professores, precisamos

utilizar e que conteúdos priorizar para que realmente o aluno consiga se desenvolver e ampliar suas

competências de escutar, falar, compreender textos, interpretar imagens, figuras, mapas gráficos e

escrever com proficiência. Novas teorias e tecnologias surgem e nós, professores, precisamos nos

inteirar das mudanças em pouco tempo e com pouca formação específica. Diante desta problemática o

objetivo deste projeto é compreender o conflito que a modernização gera no modo de vida tradicional

da comunidade, estudar a importância das tecnologias nas transformações do espaço geográfico, bem

como analisar as novas tecnologias na produção industrial e agropecuária como fator de transformação

do espaço geográfico, percebendo a influência das tecnologias nos meio de produção.

Tecnologias; Linguagens; 

Metodologias; Modernização; 

Transformação.

GEOGRAFIA JEANE FATIMA BERTIN

Percepção ambiental e 

disposição irregular dos 

resíduos sólidos nos rios 

do município de 

Medianeira/PR

Na atualidade a produção de resíduos sólidos tornou-se um problema da gestão urbana e se agrava

frente ao contínuo crescimento populacional nos centros urbanos. Visando a sensibilização com relação

à preservação dos recursos naturais, a escola é um espaço onde os estudantes podem fazer uma

reflexão sobre como suas atitudes auxiliam na prevenção dos impactos ambientais no meio em que

vivem. Assim, a temática apresentada visa sensibilizar para a coleta seletiva responsável a partir dos

resíduos sólidos encontrados nos rios do município de Medianeira/PR e pretende compreender a

disposição ilegal de resíduos sólidos nos rios e tem como público alvo do projeto os estudantes das

turmas do 8º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Marechal Arthur da Costa e Silva,

localizado na área central da cidade de Medianeira/PR. A partir da compreensão da relação entre

consumismo e a produção excessiva de resíduos sólidos, buscar-se-á sensibilizar na minimização da

produção deste tipo de resíduos no cotidiano dos envolvidos, bem como o seu descarte de forma

consciente.

Resíduos sólidos; Consumo; 

Sensibilização; Preservação.



GEOGRAFIA

REALDA TERRA 

FERNANDES

Cidadania, cidade e 

problemas urbanos: o 

exemplo de São Miguel 

do Iguaçu (2004 a 2014)

As cidades evoluem, expandem-se e desafiam aqueles que desejam compreender seus problemas e suas

condições. Assim, ao procurar examinar o espaço urbano de uma cidade e suas problemáticas inerentes,

deve-se buscar analisar igualmente o processo de urbanização em que tal cidade ou centro urbano está

inserido. Nessa direção passamos a compreender a geografia escolar como disciplina que contribui para

o exercício da cidadania, onde educandos constroem o conhecimento, habilidades e valores que

ampliam a capacidade de compreender o mundo em que vivem. Frente a esse contexto podemos

indagar de que forma o estudo da geografia urbana possibilita novo olhar sobre a cidade e os problemas

vividos no urbano. Tem por objetivo levar o aluno a compreender o espaço urbano relacionando-o ao

modo de vida das pessoas, reconhecendo a sua importância como cidadão e sua relação com a cidade.

Pretende-se fazer uso do estudo de caso na escala local, com ênfase na cidade, cidadania e meio urbano

na cidade de São Miguel do Iguaçu, o que levará o aluno a fazer a análise integrando a teoria e prática,

procurando fazer as devidas reflexões, desenvolvendo o senso crítico e suas habilidades no processo

ensino-aprendizagem.

Cidadania; Cidade; Espaço 

Urbano; Geografia.

GEOGRAFIA

CLEONICE DE FATIMA 

FINGER BERTUOL

Como o uso abusivo de 

alcool prejudica no 

aprendizado do 

educando.

De acordo com a linha de estudo, Diálogos Curriculares com a Diversidade, pretende-se estudar como o

consumo abusivo de bebidas alcoólicas participa da cultura brasileira e quais as consequências e

traumas no processo de aprendizagem na vida escolar do educando. Desde o início da colonização, o

consumo da bebida estava associado a rituais e festas, com o decorrer do tempo foi utilizada também

para afastar as tristezas. Entretanto o álcool está associado à violência e se apresenta como um

perturbador cultural de grande eficácia. São os finais de semana e feriados, em que se registram os

maiores índices de consumo de álcool, acidentes de trânsito provocados por abuso e índices elevados de

violência, notadamente, o homicídio, brigas verbais e agressões físicas são frequentes em ambientes em

que se consome álcool. Principalmente em ambientes familiares, o consumo desmedido atua como fator

de desagregação grupal, levando a agressões das mais leves às mais graves, produzindo tragédias em

decorrência do estado alterado de consciência, sob o domínio de uma natureza estranha provocada pela

embriaguez. Muitos acontecimentos violentos e rupturas sociais estão relacionados ao abuso de álcool.

Dentre eles, merecem particular destaque a violência na família, resultando em traumas físicos e

psicológicos que pode interferir no processo da vida escolar, do educando, o qual apresenta dificuldades

de concentração, indisciplina, motora, que desencadeia o medo, a vergonha, o isolamento, o bulling e

outros. Portanto, faz-se necessário estudar e entender como devemos proceder para auxiliar no

desenvolvimento educacional das vitimas do álcool, bem como novas formas de pensar e enfrentar o

problema.

alcoolismo; aprendizagem; 

alunos; família; violência

GEOGRAFIA

ELIANE VILMA 

MODZINSKI

REPENSANDO A 

DIVERSIDADE DE GÊNERO 

O PAPEL DO ENSINO DE 

GEOGRAFIA NO 

CONTEXTO 

EDUCACIONAL

A proposta visa trabalhar a diversidade de gênero por meio de atividades a serem desenvolvidas com

turmas de Ensino Médio, nas aulas de Geografia e áreas afins. Seguindo as orientações das DCEs e dos

PCNs Nacionais, onde buscar-se-á estimular os educandos a refletir sobre as questões afetas ao tema

relacionando-as ao contexto da Escola e seus desdobramentos na vida cotidiana.

Diversidade de gênero; 

Metodologias de aprendizagem; 

Ensino de Geografia; Contexto 

educativo.



GEOGRAFIA

CARMINA APARECIDA 

PEREIRA CORGHI

Consequências 

socioambientais no 

espaço agrário do 

Município e Juranda - 

Paraná

A partir de 1950 tem início no Brasil o processo de modernização da agricultura, que se intensificou nas

décadas de 1960 e 1970, ocasionando significativas mudanças no espaço agrário brasileiro e na forma

com que os seres humanos passaram a se relacionar com a natureza. Essas mudanças estão atreladas

especificamente à modernização da estrutura produtiva do campo, que se constituiu num processo

desigual de expansão do capital entre produtores e regiões. Nesse sentido de transformação, essa

pesquisa é resultado do interesse de incentivar os estudantes do município de Juranda – PR, sétimo ano

do Colégio Estadual João Maffei Rosa, quanto à importância de conhecerem melhor o seu espaço local;

de verificarem o processo histórico de colonização e as consequentes transformações ocorridas no

espaço nacional, regional e municipal. Além de incentivar, objetivamos também analisar os impactos

socioeconômicos – com ênfase no êxodo rural - ocasionados com as mudanças no modelo produtivo da

agricultura no município. Para tanto, a pesquisa será embasada por uma perspectiva crítica, permitindo

uma coleta de dados que se dará por meio de: questionários, entrevistas, pesquisas bibliográficas, aulas

teóricas e práticas, seminários e oficinas. Contudo, espera-se que a pesquisa esclareça aspectos sobre o

processo de colonização do município em questão, e sobre os principais impactos causados com a

incorporação da tecnologia, destacando questões ligadas à concentração de terras e o êxodo rural,

desenvolvendo, assim, novas atitudes nos educandos, contribuindo para a formação de alunos capazes

de atuar de modo consciente em seu espaço cotidiano.

Geografia Agrária; 

Modernização;Educação

GEOGRAFIA

DEISE CAPELLI 

CARETTA

EFETIVANDO A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

POR MEIO DA 

REUTILIZAÇÃO DE 

MATERIAS DESCARTADOS

O presente projeto de pesquisa visa desenvolver de forma significativa o ensino/aprendizagem da

Educação Ambiental por meio de práticas e experiências que auxiliem os alunos na construção de uma

necessária consciência ambiental. O trabalho será desenvolvido adotando a linha qualitativa de

pesquisa, partindo da observação da realidade e do cotidiano escolar dos alunos do 6º ano do Colégio

Estadual Quintino Bocaiúva no município de Ubiratã. A coleta de dados e implementação do trabalho

será realizada durante o primeiro semestre escolar contando com a observação dos diários,

questionários, registros fotográficos e produções dos alunos. Pretende-se realizar ações que influenciem

positivamente na realidade da escola, na vida familiar e social dos educandos, incentivando a

reutilização de materiais, que seriam descartados, para a confecção de novos objetos.

Educação Ambiental, 

Reutilização, Desenvolvimento 

Sustentável , Sensibilização 

Ambiental.



GEOGRAFIA

LUZANIRA DINIZ DA 

SILVA

LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO DE 

CHARGES NO CONTEXTO 

DA GEOGRAFIA

O presente projeto busca promover a prática da leitura e interpretação de charges no contexto da

Geografia, dentro de uma metodologia mais atrativa e com mais informações. O projeto será

implementado no primeiro semestre de 2015, numa escola estadual, com alunos do 9° ano, do período

matutino, do ensino fundamental. A metodologia terá uma abordagem qualitativa, dentro da pesquisa

participativa, com a socialização e sistematização das ideias e opiniões entre professor e alunos, sobre o

contexto social e/ou geográfico percebido e retratado nas charges. As atividades serão realizadas por

meio da pesquisa sobre charges em jornais, revistas, livros, com produções textuais orais, escrita e

artística; projeção de imagens, leitura e interpretação dos contextos retratados nas charges e suas

linguagens, seguidos de exercícios de análise e comparação. Os instrumentos para coleta de dados

serão: observação da postura e envolvimento dos alunos na realização das atividades propostas em sala

de aula, quando da implementação do projeto; será observada a habilidade discursiva e crítica do aluno

junto ao coletivo diante da exposição dos desenhos das charges em sala de aula, com registros diários

do professor e do aluno. Espera-se com essa intervenção, que os alunos não sejam simplesmente

receptores dos conteúdos e sim sujeitos da ação no ensino-aprendizagem da Geografia e que isso

contribua para a formação de leitores críticos e atuantes no meio social.

Leitura; Interpretação; Contexto 

geográfico; Contexto social.

GEOGRAFIA

MARIA APARECIDA 

LEITE

O estudo da cidade: 

diferentes linguagens no 

ensino da Geografia

Esse projeto visa compreender o estudo da cidade no ensino da Geografia, destacando a produção do

espaço urbano, assim como as vantagens e consequências da urbanização para a sociedade. Será

implementado em escola pública com alunos do segundo ano médio, oriundos da zona rural e zona

urbana. A abordagem será qualitativa com procedimentos técnicos coerentes a pesquisa-ação, por meio

de diários, entrevistas, questionários, fotografias, produções dos alunos, vídeos, poesias, charges e

histórias em quadrinhos, por dados coletados no primeiro semestre de 2015. Espera-se contribuir para a

melhoria da qualidade do ensino, visando melhor compreensão dos conteúdos, tendo como

instrumentos de mediação, comunicação e função social dos diferentes tipos de linguagens no ensino da

Geografia.

espaço urbano; população; 

ensino; linguagens; localização.



GEOGRAFIA

MARIA APARECIDA 

LEITE PAPAITE

O Espaço Geográfico do 

Município de Moreira 

Sales - O Espaço 

Geográfico Local.

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de

objetos e resultantes de ações, não consideradas isoladamente, mas como o quadro único no qual a

história se dá. O projeto de intervenção visa ampliar a compreensão histórica dos diversos fatores que

contribuíram para a ocupação e transformação do espaço geográfico local. A pesquisa será qualitativa

com os procedimentos metodológico em conformidade com a pesquisa-ação, estabelecendo relações

entre o lugar que vivemos com outros, ou seja, da escala local para o global, para que o educando

compreenda os motivos e a capacidade do ser humano em transformar, criar e modificar o espaço

geográfico de acordo com o seu objetivo e necessidade. O projeto de intervenção será aplicado no

primeiro semestre letivo de 2015, com os alunos da turma do 7º Ano da escola Estadual Moreira Salles

Ensino Fundamental. A implementação se dará por meio de estratégias diversificadas, a fim de ampliar o

entendimento e compreensão proposta na intervenção pedagógica tais como: textos, fotos, imagens,

mapas, letras de músicas, paródias, poesias, entrevistas e relatórios. Todo esse procedimento tem por

finalidade contribuir com a melhoria do ensino de Geografia e também para a formação de um sujeito

capaz de interferir na realidade do meio em que vive de maneira consciente e crítica.

Espaço; lugar; ocupação; 

urbanização.

GEOGRAFIA RITA LINDNER

RACISMO E 

DISCRIMINAÇÃO 

AFRODESCENDENTE NO 

CONVÍVIO ESCOLAR

O objetivo do presente projeto é discutir a temática da Lei nº 10.639 de 2003 que trata da

obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e africana na Educação Básica, dando

ênfase à diversidade e identidade africana e afro-brasileira. O tema se justifica pela necessidade de

desconstruir o preconceito e a discriminação racial que sofrem os afrodescendentes. O projeto será

implementado na turma de 8º ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual, numa abordagem

qualitativa, por meio da pesquisa-ação com dados coletados por meio de entrevistas, questionários,

leituras, recortes de filmes, entre outros. Pretende-se com isso, despertar o interesse dos alunos para

questões étnico-raciais, de discriminação e de valorização dos afrodescendentes e de sua influência na

cultura brasileira, contribuindo assim com a formação dos educandos e com outros educadores na sua

prática pedagógica, com o intuito de formar cidadãos críticos que possam atuar adequadamente na

sociedade, com possibilidades de torná-la mais igualitária.

Cultura afro-brasileira; Racismo;. 

Discriminação; Ensino de 

Geografia.



GEOGRAFIA SILVANA RINALDI

MEDIDAS E 

PROCEDIMENTOS PARA 

EFETIVAR A 

RECUPERAÇÃO E A 

PRESERVAÇÃO DE 

NASCENTES NA 

COMUNIDADE SÃO JOÃO

O projeto visa sensibilizar e conscientizar agricultores com alternativas para a recuperação e proteção

de nascentes na Comunidade São João, município de Ubiratã – PR, utilizando os pressupostos teóricos

da pesquisa-ação. Assim, pretende-se juntamente com os alunos da Escola Estadual do Campo São João,

desenvolver atividades que envolva a Comunidade, uma vez que a maioria deles são filhos de

agricultores e moram nas proximidades. O trabalho será desenvolvido adotando a linha qualitativa onde

será feito um levantamento de possíveis nascentes que precisam ser recuperadas e protegidas por meio

de pesquisa de campo, visitas as propriedades e conversas com os proprietários. Os alunos farão um

trabalho de sensibilização ambiental sobre a importância que se deve ter com o meio ambiente, por

meio de explicações oral e folders que levem os cidadãos a pensar, a refletir e, possivelmente, mudar

seus hábitos em relação ao meio em que vive, consequentemente alcançando um ambiente mais

saudável e uma qualidade de vida melhor. É importante que as pessoas sintam a necessidade de se

envolver com as questões ambientais, pois, fazemos parte da natureza e devemos protegê-la para que

as gerações futuras se orgulhem e continuem o processo de preservação em relação ao meio em que

vivemos.

Meio Ambiente - Agricultores – 

Nascentes

GEOGRAFIA CESAR ERICO MORAES

O uso de paisagens com 

potencialidades turísticas 

do município de Candói – 

PR: uma contribuição 

para o ensino da 

Geografia

Entre os alunos do 8º ano do Colégio Estadual Santa Clara de Candói – PR há alguns fatores que podem

dificultar o aprendizado, a exemplo da desconcentração, do desinteresse e da apatia. Assim, paisagens

com potencialidades turísticas podem ser exploradas para favorecer o ensino da Geografia. O objetivo

desse projeto é conhecer paisagens com potencialidades turísticas do município de Candói – PR e utilizá-

las para o aprendizado da Geografia no 8º ano do Colégio Estadual Santa Clara de Candói - PR. Construir-

se-á, desse modo, a cidadania e a confiabilidade despertando o interesse em aprender. O método

utilizado, isto é, o estudo do meio, buscará estudar o espaço em que os alunos estão inseridos a partir

das paisagens com potenciais turísticos. Devido o projeto envolver os espaços internos e externos da

escola, as estratégias de ação ocorrerão em fases distintas. Os alunos conhecerão o projeto, os conceitos-

chave e os objetivos; haverá estudo in loco, onde os alunos farão fotos, filmagens e entrevistas e; em

sala de aula, se fará o debate sobre o estudo do meio e a confecção de trabalhos para a exposição na

escola.

Estudo do meio, turismo 

geoeducativo, paisagens, ensino-

aprendizagem



GEOGRAFIA

SILVANE DE FATIMA 

GUTERVIL

O uso da imagem para 

tratar das relações 

campo/cidade

O presente trabalho trata sobre a primeira das quatro etapas, do Programa de Desenvolvimento

Educacional (PDE). Nele têm-se diretrizes, destacando-se que deve partir de um problema ocorrido na

escola, buscando-se superá-lo. Como se tem dificuldades, percebidas na prática profissional, justifica-se

estudá-las, assim melhorando o processo de aprendizagem, junto a alunos e alunas do no 6º ano, do

ensino fundamental, no Colégio Estadual Doutor João Ferreira Neves, no município de Goioxim, Estado

do Paraná. Para tanto, o objetivo geral será oportunizar condições para que se conheça e compreenda a

realidade em que se vive. Especificamente, buscar-se-á levantar dados através de imagens; sistematizar

o levantado; produzir um documentário a partir do sistematizado e despertar o interesse pela disciplina

de Geografia. Para isso, fotografar-se-á a realidade e trazer para a sala de aula o ensaio fotográfico.

Após, efetuar uma primeira sistematização do levantado, seguindo-se uma amostra das fotos, em

pranchas, em meio digital. Em seguida ocorrerão discussões e apontamento de melhorias na

compreensão da realidade existente no território do Goioxim. Por último será realizado um

documentário com todo o material produzido pelos alunos. Com isto, espera-se avançar na melhoria do

processo ensino-aprendizagem. PDE, Educação, Imagem, Goioxim

GEOGRAFIA

DIVACELMA ALVES 

FRAGA

A Educação Ambiental na 

escola: princípios da 

sustentabilidade 

contribuindo na 

aprendizagem dos 

conteúdos de Geografia e 

sensibilizando para o 

adequado manejo dos 

resíduos sólidos.

O presente trabalho almeja incutir nos alunos do 8º ano do ensino fundamental os conceitos que

fundamentam a Educação Ambiental, tais como: Meio Ambiente, Sustentabilidade, Cidadania, e

posteriormente, conhecer os problemas socioambientais relacionados aos resíduos sólidos de forma que

os mesmos se sensibilizem com a questão e se conscientizem da necessidade do correto manejo, com

propostas que priorizem a formação de cidadão crítico e consciente da importância de um planeta mais

sustentável. Para tanto, serão aplicadas atividades práticas relacionados aos 3 R\'s que norteiam a

sustentabilidade que são: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Quando falamos em sustentabilidade, não se

propõe apenas a redução dos impactos ou de abrandar os estragos. Mas a perspectiva de mudança na

forma como enxergamos o mundo, a nós mesmos e de como nos relacionamos com os demais seres

vivos do planeta. Para que a sustentabilidade seja possível, precisamos mudar valores, atitudes e

comportamentos individuais e coletivos.

Educação ambiental; 

sustentabilidade; cidadania; 

resíduos

GEOGRAFIA

ANDREA LUIZA 

GONTARZ

Água: fonte de vida, um 

bem escasso

O presente estudo é o desenvolvimento sobre o tema “Água: fonte de vida, um bem escasso” e a

problemática do racionamento que hoje enfrentamos e que vem se elevando de maneira assustadora,

principalmente devido ao aumento da população no mundo e o uso de forma irracional. O intuito do

estudo é mostrar os problemas e dificuldades como: racionamento de água para as pessoas, o aumento

de custos industriais pela necessidade de exploração de águas subterrâneas, contaminação da água

doce, doenças causadas pelas águas contaminadas, mortalidade infantil, entre outras questões

referentes ao tema. Estudos mostram que o quadro trágico do cenário da escassez se deve não apenas à

irregularidade na distribuição da água e ao aumento das demandas, o que muitas vezes podem gerar

conflitos de uso, fato que nos últimos 50 anos, a degradação da qualidade da água aumentou em níveis

alarmantes. Também aborda questões dos cuidados e preservação da água através da problematização

do estudo que desperte ao leitor a compreensão, reflexão e conscientização, viabilizando o consumo

consciente deste recurso natural. Água, escassez e conscientização



GEOGRAFIA

DEBORA CRISTINA 

MOREIRA

O ensino da História e 

Cultura Afro-Brasileira a 

partir da utilização de 

lendas africanas.

Visando a valorização da cultura africana no ambiente escolar o Estado alterou a Lei nº 9394/1996 (Lei

de Diretrizes e Bases da Educação) pela Lei nº 10.639/2003, a qual passou a incluir o estudo da “História

e Cultura Afro-Brasileira” nos currículos das escolas estaduais e particulares do Brasil. Trabalhar a Lei nº

10.639/2003 não é tarefa fácil, requer acima de tudo que conheçamos sempre mais da história e cultura

africana muito presente na formação da sociedade brasileira, para então desenvolver um trabalho que

não esteja restrito ao “Dia da Consciência Negra”, em 20 de novembro, mas que seja uma prática

constante ao longo de todo o ano letivo. Dentro deste contexto, o projeto em questão tem como um dos

seus objetivos principais “proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer mais profundamente

alguns dos aspectos que caracterizam a cultura africana”. Para tanto será feito o uso de algumas lendas

africanas de países que falam a língua portuguesa. Estas lendas serão trabalhadas de diferentes formas

(leitura, teatro, ilustração) com alunos do 8° ano do Colégio Estadual Padre José Orestes Preima,

localizado no interior do Município de Prudentópolis, PR. Desta forma espera-se encontrar ferramentas

eficientes de tornar o que está disposto na lei uma realidade na escola e também contribuir no processo

de valorização e respeito das diversidades. cultura; África; lendas

GEOGRAFIA GILMARA GUMIERO

A Desconstrução da 

feminilidade instituída no 

município de Guamiranga-

PR

Segundo as Diretrizes Curriculares de Geografia do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), o conceito de

sociedade também deve ser associado aos estudos demográficos permitindo que sejam evidenciadas as

contradições sociais – etnia, religião, gênero, faixa etária, densidade demográfica, migrações, entre

outros. Dentro dessa perspectiva, surge a necessidade de reflexão e discussão acerca da questão de

gênero e a diversidade sexual nas escolas, inclusive a Geografia é uma das disciplinas que tem obrigação

de discutir gênero conforme a Lei de Diretrizes e Base Nacional. Vivemos em uma sociedade que ainda

segue o modelo patriarcal, onde o homem historicamente é tido como modelo. Na sociedade patriarcal,

foram criados padrões de comportamento diferenciados em argumentos físicos e biológicos distinguindo

as funções entre homem e mulher na sociedade. Sobre a sociedade patriarcal, de acordo com as

Diretrizes Curriculares de Gênero e Diversidade Sexual (Paraná, 2010), aos homens, o dever de serem

provedores, agressivos, fortes; às mulheres cabe o cuidado com o lar, com a reprodução. Durante toda a

história da humanidade, seguindo esse modelo patriarcal a mulher sempre ficou a margem da

sociedade, invisível, convinha a ela um papel de submissão, fragilidade; enquanto ao homem o papel de

dominação, virilidade, poder. Pretende-se com o projeto “A desconstrução da feminilidade instituída no

município de Guamiranga - PR”, discutir sobre os prejuízos que as mulheres acumularam com o passar

dos tempos, sendo excluídas e/ou diminuídas perante a sociedade, visando refletir e contribuir na

superação das diferenças históricas entre homens e mulheres, para a construção de uma sociedade

igualitária, justa e sem discriminação. Gênero; Sociedade; Igualdade



GEOGRAFIA

IAN NAVARRO DE 

OLIVEIRA SILVA

Com a pulga atrás da 

orelha: (re)pensar e 

(re)construir a educação 

ambiental na escola.

Este projeto de intervenção na escola tem como objetivo principal proporcionar aos profissionais da

educação o aprofundamento sobre aspectos teóricos e metodológicos da educação ambiental, sendo

justificado tanto pela necessidade de capacitação destes profissionais quanto pelo seu imperativo legal.

Na revisão de literatura aqui realizada, a questão ambiental é entendida como uma crise do modelo

civilizacional com reflexos nos ambientes e sociedades, embora existam linhas de pensamento que

negam sua existência ou gravidade. A produção da existência humana construiu historicamente

determinados modelos de relação com os ambientes que promovem a degradação destes, ameaçando

as condições necessárias à vida humana, enquanto outras formas de pensar e existir no mundo são

ameaçadas. A educação ambiental apresenta diversas concepções teóricas e metodológicas, que

respondem a interesses de manutenção do atual estado das coisas ou de seu questionamento e

transformação. A capacitação dos profissionais da educação será realizada através de curso de extensão

semi-presencial, abordando a temática proposta em sua relação com as particularidades do

estabelecimento de ensino e da comunidade escolar.

Questão ambiental; Educação 

ambiental; Educação Básica.

GEOGRAFIA

JOSE SILVESTRE ALVES 

SOCZEK

Recursos imagéticos no 

Ensino de Geografia: 

trabalhando o conteúdo 

da globalização com o 

auxílio de fotos e charges

O presente projeto realiza uma reflexão acerca dos recursos imagéticos no ensino de Geografia. Assim

sendo, aborda-se a importância da utilização de charges e fotografias nas aulas de Geografia em meio a

temática que aborda o processo de globalização. A proposta que preza pelos recursos imagéticos

(charges e fotos) será trabalhada com alunos dos 9º anos do Colégio Estadual Alberto de Carvalho,

localizado na área urbana do município de Prudentópolis-PR. Acredita-se que a utilização dos recursos

imagéticos acima citados, podem proporcionar uma melhor compreensão do conteúdo “globalização”

para os alunos. Salienta-se que a proposta levará em consideração a escala do vivido dos alunos.

Portanto, as fotos serão obtidas em meio a realidade do município de Prudentópolis e as charges nos

meios de comunicação do município e da região ao entorno do mesmo.

Recursos imagéticos; 

Globalização; Ensino de 

Geografia; Prudentópolis-PR

GEOGRAFIA

CLEONICE IEDA BRUST 

FARINACIO

DO RURAL AO URBANO: A 

MOBILIDADE DA 

JUVENTUDE DE GRANDES 

RIOS/PR

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, que tem como título “Do rural ao urbano: a

mobilidade da juventude de Grandes Rios/PR” propõe discutir a questão do êxodo rural pelos jovens, o

mesmo busca debater a problemática em questão, pois se percebe que a situação gera desconforto

junto aos familiares e ao município. O projeto que será desenvolvido com educandos do 1º Ano do

Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo Florida do Ivaí, pretende contribuir para a mudança de

postura diante das atividades relacionadas à agricultura, pois pretende apontar soluções que

proporcionem uma melhor qualidade de vida para aqueles que desejam permanecer na zona rural,

permitindo assim que os jovens criem hábitos e construam valores relevantes para a vida no campo,

reconhecendo-se como agente integrante na zona rural.

Êxodo rural; jovens; agricultura 

familiar; escola do campo

GEOGRAFIA

IVONE LINDOLFO DA 

SILVA VIDAL

Consumismo,alienação e 

publicidade:a influência 

da mídia no 

comportamento dos 

educandos.

O presente trabalho se justifica por valorizar a análise crítica sobre as propagandas midiáticas como

meio de alienação nessa sociedade “moderna”. Do marketing alienado ao capitalismo.

Consumismo”; “Propagandas 

midiáticas’’;” Alienação”.



GEOGRAFIA

JOSE APARECIDO DE 

SOUSA PINHEIRO Saberes @ aula de campo

Pesquisa, abrangendo alunos das as séries do ensino médio, matutino, do Colégio Estadual de Arapuã,

do município de Arapuã. Este projeto contribuirá com a melhoria da Educação do Paraná, na medida em

que promoverá um ensino inovador capaz de atingir ou aproximar das metas estabelecidas pelos

programas, favorecendo a qualidade de ensino da instituição escolar e municipal, através de aulas de

campo de acordo com os conteúdos estudados, pois as dimensões econômicas, política, cultural,

demográfica e socioambiental perpassa a formação de nosso alunado nesta e em todas as outras fases

da vida. A inserção de aulas de campo é uma metodologia que poderá proporcionar melhoria na

qualidade de ensino. A motivação, atrelada ao saber é o desafio que todo educador e sociedade devem

pautar as suas ações. Alunos caminhando entre a natureza será um símbolo expressivo da atual relação

do homem com a natureza. Despertar no aluno que o percurso da caminhada (trilha) é patrimônio da

comunidade e tem como objetivo o contato com a natureza e os setores econômicos local. Além de

promover e estimular as pequenas e médias comunidades rurais, valorizando sua história, seus

costumes e a agricultura familiar. Este trabalho de campo está sempre associado a preservação da

natureza. As aulas de campo, sejam elas de qualquer modalidade (visita a museu, parques naturais, feira

agropecuária, cinema, intercâmbio com outro estabelecimento de ensino, exposição/mostra cultural,

parte da cidade ou próprio bairro, propriedades rurais, entorno da escola e outros), são lugares que

ativam o pensamento e ajudam a aprender conteúdos científicos.

qualidade do ensino; aulas de 

campo; metodologia; 

motivaçãoa, caminhada.

GEOGRAFIA OSMAR STIER JUNIOR

A humanização da escola 

e a valorização da 

diversidade em sala de 

aula

Em rápidas pinceladas este projeto de intervenção terá como base de pesquisa os alunos de formação

de docentes do Colégio Estadual Barbosa Ferraz de Ivaiporã Pr. É preciso insistir também no fato de que

acontece várias formas de discriminação e conflitos dentro da sala de aula, principalmente em relação

cidade e campo, consequentemente pode ocasionar constrangimento e até a evasão escolar. Analisar os

conflitos ideológicos entre os estudantes urbanos e os do campo e refletir sobre o papel da escola como

agente de transformação, capaz de instrumentalizar para humanização e a valorização da diversidade

presente em seu espaço. Como se observa deve-se ter o conhecimento individualizado de cada

estudante para perceber qualquer tipo de desvio de conduta, que possa conter ato de preconceito e

bullying, provocando desunião no ambiente escolar. Outro ponto de suma relevância é as estratégias e

ações que serão utilizadas para que não haja nenhum tipo de discriminação, assim sensibilizar os

estudantes de formação de docentes, a propagarem para seus alunos de 1ª a 5ª séries. Paradoxalmente

somos todos seres humanos, mas com vivências e biotipos diferentes, sendo assim que não haja

nenhum tipo de segregação. A avaliação será aplicada numa visão libertadora, priorizando - ação

coletiva e consensual - privilégio à compreensão, e a finalização do projeto com a análise dos dados e a

produção do artigo final.

humanização; diversidade; 

transformação



GEOGRAFIA

WILSON APARECIDO 

DOS SANTOS

A indiciplina no Ambiente 

Escolar; analise apartir de 

contextos geograficos

Este projeto de intervenção pedagógica na escola visa apresentar algumas reflexões acerca da

indisciplina no ambiente escolar, sobre uma análise a partir do contexto geográfico através de

questionários e pesquisa de campo com os educandos e seus familiares afim de abordar os fatores

socioeconômicos e culturais que interferem no comportamento de alguns alunos; analisando como se

processa as relações interpessoais no ambiente escolar. Abordará também a postura do educador no

enfrentamento do problema, enfocando a organização do trabalho coletivo e a participação da família

como elemento norteador desse processo. O fato de pensar coletivamente o problema pode ser um

caminho não só para o enfrentamento deste desafio, mas pode também contribuir significativamente

para com os professores no sentido de buscar possíveis mudanças na forma de pensar e agir em sua

prática pedagógica. Acredito que este estudo possibilita a reflexão por parte dos professores sobre as

práticas desenvolvidas na escola, proporcionando caminhos favoráveis à transformação dessas relações

a partir de um novo olhar para a questão da indisciplina que vem desafiando os profissionais nas escolas

no atual contexto. Palavras-Chave: Indisciplina, Trabalho Coletivo, Relações interpessoais, relação

professor-aluno,relação família-escola ,desigualdade social.

Palavras-Chave: Indisciplina, 

Trabalho Coletivo, Relações 

interpessoais, relação professor-

aluno,relação família-escola 

,desigualdade social.

GEOGRAFIA ZULMIRA WELCHEK

O Preconceito 

Afrobrasileira: Diálogos e 

Reflexões Geográficas.

A aprovação da Lei nº 10.639/2003 que torna obrigatório o ensino da História da África e da cultura afro-

brasileira nas escolas de educação básica constitui-se em mais uma das ações afirmativas que tem por

objetivo construir um país que saiba respeitar a diversidade, nesse caso a população afro brasileira e,

reconhecer o importante papel desempenhado pelos africanos e seus descentes e a exploração do seu

trabalho pelo regime de escravidão na construção do espaço geográfico brasileiro e que no viu no

entanto, construído historicamente um total desrespeito à um dos princípios básicos da Declaração

Universal dos Direitos Humanos, a igualdade, que consequentemente, impede até os dias atuais que o

país seja realmente democrático, ao promover a exclusão de grande parte da população brasileira.

Portanto, ao se desmacarar o racismo velado que ocorre no Brasil, mostrando a realidade em que vive

essa parcela da população pretende-se contribuir a partir de agora um país realmente democrático, que

respeite a diversidade, que promova a interação e o respeito entre todos, que facilite à todos o acesso

aos bens e serviços necessários à uma sobrevivência digna. Nesse contexto, a Geografia como ciência do

espaço ocupa um papel fundamental, pois será a partir dela que o aluno verá que esse país será

realmente democrático quando houver uma perfeita interação entre todo os membros que compõem

essa sociedade e dessa com a natureza.

Preconceito; Afrobrasileiro; 

Diversidade

GEOGRAFIA

ROSEMARY APARECIDA 

ORTIZ ALBONETI MOIA

A DIVERSIDADE 

BRASILEIRA EM FONTES 

DE ENERGIA: UM ESTUDO 

DE CASO EM ANDIRÁ (PR)

O presente projeto de intervenção tem a finalidade de mostrar a realidade das fontes de energia no

Brasil, em especial em Andirá (PR), para que o aluno compreenda a importância da energia hoje e no

futuro achar alternativas.

Fontes de energia; Globalização; 

Usinas Hidrelétricas



GEOGRAFIA

EDSON LUIS MELLO DE 

ASSIS

A cidade na sala de aula e 

a aula na cidade: o 

trabalho de campo como 

metodologia de ensino

A proposta tem como objetivo estudar a pequena cidade de Cantagalo – PR, enfocando a área central e

as áreas periféricas no sentido de levantar e analisar os problemas de urbanização e planejamento

urbano nela existentes. De acordo com Siqueira (2013), estudar a cidade, seus aspectos físicos, sociais,

econômicos e culturais é importante para entendermos o lugar, bem como as condições de moradia e

de vida urbana ofertada para a população. Segundo Cavalcante (2010, p, 90, apud Siqueira 2013) o

direito de habitar é mais do que de morar é morar bem, frequentar a cidade, viver com dignidade, ter

acesso aos bens da cidade, poder exercer seu modo de vida, ter o direito de produzir cultura e construir

sua identidade com este lugar. Raquel Rolnik (1988) define a cidade em níveis, e um deles é a cidade

como imã, entendendo-a como local que atrai o fluxo populacional vindo do campo. Contrariamente,

Cantagalo perdeu população por não atender a demanda por empregos e serviços urbanos, porém

configurou-se como um espaço que atraiu, em determinado período, a população que participa da sua

história, mas que também dispersou a sua população que migrou para outros municípios e/ou Estados.

De acordo com IPADES, a população de Cantagalo em 2012 era de 12.952 (FONTE: IBGE - Censo

Demográfico). Por receber pessoas de centros menores, segundo IPARDES a população estimada para o

ano de 2013 é 13.396 (FONTE: IBGE)

Cantagalo; Cidade; urbanização; 

Plano Diretor; Estatuto das 

Cidades

GEOGRAFIA IRENE DOS REIS

Atividades Pedagógicas 

Potencializadoras no 

Ensino de Geografia

O presente projeto trata sobre as atividades pedagógicas que possam potencializar o ensino de

Geografia, sendo parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Perante a experiência na

área de educação, contatou-se que existem dificuldades no processo ensino-aprendizagem na disciplina

de Geografia. Esta problematização, inclusive, é apregoada pelo PDE, que ainda esclarece que se deve

partir de uma inquietação surgida no contexto escolar, sugerindo possibilidades de ações que venham a

contribuir com a eliminação ou amenização da situação negativa detectada. Portanto, justifica- se o

presente estudo. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo superar a situação existente,

inserindo no ambiente da sala de aula o uso dos materiais didático pedagógicos, de preferência os

existentes na escola, mas devendo a estes serem acrescentados outros, como são os casos dos trabalhos

de campo, utilizando-se, por exemplo, de ensaios fotográficos, dentre outros, para que ocorram

condições de melhorias no ensino e na aprendizagem de Geografia.

PDE; Educação; Geografia; 

Superação



GEOGRAFIA

ANGELA MARIA FELIPE 

GARCIA

Carregando a cruz da 

avaliação: Reflexões 

acerca do processo 

avaliativo no aprendizado 

do conceito de paisagem 

geográfica

A discussão sobre a avaliação e a escolha de instrumentos avaliativos adequados é fundamental para a

concretização do processo de ensino e aprendizagem de qualidade. Pensando então na dificuldade de

avaliar a aprendizagem de nossos educandos precisamos refletir sobre a seguinte questão: Estamos

avaliando ou simplesmente verificando o que o aluno aprendeu?O objetivo deste projeto é aplicar

alguns instrumentos avaliativos,sobre o conteúdo paisagem, e que ajudem na aprendizagem dos

educandos,valorizando o que foi aprendido e retomando conteúdos e habilidades já desenvolvidas ao

longo do processo ensino-aprendizagem e das aulas, propondo aos alunos o uso de vários instrumentos

avaliativos e aplicando-os ao ensino do conceito de paisagem. Pretende-se, finalmente, desmistificar

uma crença muito arraigada entre os alunos:a de que a ideia “meio ambiente” está relacionada somente

à paisagem natural, e para atingir tal objetivo prentede-se trabalhar conteúdos da Geografia de maneira

integrada, Geografia Física e Geografia Humana como um todo repleto de interrelações, mostrando que

um dos fundamentos da Geografia é a relação sociedade-natureza, e que é preciso compreender esta

relação para poder entender os problemas ambientais e saber ler, analisar e interpretar a paisagem

geográfica.

Instrumentos de avaliação; 

geografia; conceito de paisagem; 

relação sociedade-natureza, 

cultura, meio ambiente.

GEOGRAFIA

APARECIDA DA LUZ 

MOREIRA

PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E REDUÇÃO 

DA PRODUÇÃO DO LIXO: 

PRÁTICAS DE 

SUSTENTABILIDADE 

APLICADAS NO ÂMBITO 

ESCOLAR

Este projeto de intervenção pedagógica foi desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento

Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do Paraná. Fundamenta-se dentro de uma

proposta Histórico Crítica e apresenta como tema Produção e destino dos resíduos sólidos. O principal

objetivo desse trabalho é propor atividades que desenvolva nos educandos atitudes e ações

relacionadas com a conservação e a preservação ambiental, em especial a coleta, separação e o destino

correto do lixo produzido no ambiente escolar, oportunizando-os a assumirem responsabilidades e

valores relacionados à proteção e a melhoria do meio ambiente, através de um comportamento

responsável de produção e de destino do lixo também na residência e espaços que eventualmente

compartilham. Além disso, levar o aluno a posicionar-se como personagem central de uma sociedade

que busca a reabilitar-se de velhos erros, colocá-lo como agente transformador de um tempo em que

viver ecologicamente poderá garantir a sustentabilidade das futuras gerações.

RECICLAGEM;MEIO AMBIENTE; 

RESÍDUOS SÓLIDOS

GEOGRAFIA

CARMEM FATIMA DOS 

REIS SCHMIDT

Estudos das 

potencialidades 

econômicas e dos 

impactos ambientais na 

bacia hidrográfica do 

Córrego do Tubinho, 

município de Santa 

Mônica-Paraná.

Este projeto de desenvolvimento educacional visa a construção de uma intervenção pedagógico na

escola onde se possa melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem dos alunos. Neste sentido os

professores têm buscado mecanismos para incentivar os alunos na busca do conhecimento. Este projeto

visa primeiramente as atividades que venha contribuir significativamente para o processo de construção

de conhecimento sobre bacia hidrográfica de forma contextualizada buscando aproximar os conteúdos

ensinados da vivencia do aluno. Trabalhar com bacia hidrográfica do córrego do Tubinho localizada no

distrito de Aparecida do Ivaí, município de Santa Mônica visa despertar no educando a curiosidade e o

interesse, visto que se trata da realidades vivida pelo aluno, e que ele sem se dar conta esta diretamente

relacionado.

Bacia hidrográfica,aluno, córrego 

e ambiente



GEOGRAFIA

AILTON APARECIDO 

LOPES

Facebook: linguagem para 

trabalhar a diversidade 

cultural na educação 

geográfica.

O racismo e o preconceito são algumas das características que estão presentes em nossa sociedade e em 

nosso colégio, principalmente contra índios e negros. Diante desta situação que nos parece que vem se

agravando, pensamos de que maneira poderíamos contribuir para minimizar o preconceito para com os

indígenas e negros? Pretendemos contribuir para a aplicação da Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008,

no sentido de sensibilizar e conscientizar os alunos para uma educação geográfica voltada ao respeito a

diversidade cultural. Vamos trabalhar através de um grupo no Facebook com textos, fotos, imagens,

charges, mapas, vídeos que levarão a reflexão e ao debate.

diversidade; discriminação; 

negros; índios e Facebook

GEOGRAFIA

ANGELA RIBAS 

PIEROTE

A aula de campo como 

metodologia para 

compreensão das 

questões ambientais no 

ensino de geografia.

O presente estudo tem como tema a importância das aulas de campo como recurso didático nas aulas

de geografia, sendo direcionadas ao ensino fundamental. A aula de campo possibilita aos alunos

enriquecer o conhecimento teórico de sala de aula, funcionando esta como janela do saber. Atualmente

verificamos que a maioria dos professores não tem utilizado desta prática. Devido a este fator

verificamos a necessidade da realização deste estudo, visto que a prática de campo na disciplina de

geografia é de suma importância para uma educação de qualidade. Inicialmente realizamos uma

pesquisa bibliográfica sobre o tema e também em relação ao meio ambiente, uma vez que este será o

foco de pesquisa a ser utilizada na aula de campo.

geografia;educaçao;aula de 

campo;meio ambiente

GEOGRAFIA

CARLA ADRIANE LOPES 

GOMES NAVAS

Portfólio: Instrumento de 

Avaliação Formativa e de 

Recuperação Paralela do 

processo ensino-

aprendizagem em 

Geografia

Este Projeto de Intervenção Pedagógica foi desenvolvido com o objetivo de pensar e repensar a

avaliação na escola, em especial, a avaliação relacionada à disciplina de Geografia, refletindo sobre o

que avaliar, para que avaliar e como avaliar. A intenção é construir e reconstruir o Portfólio como um

instrumento alternativo de avaliação formativa, autoavaliação e/ou recuperação paralela do processo

ensino- aprendizagem. Tal escolha deve-se à inquietação dos professores frente aos resultados

negativos apresentados pelos alunos nas avaliações formais, os quais vêm se refletindo, também, nas

avaliações institucionais. Nesse sentido, percebe-se a importância de buscar alternativas mais criativas e

aplicar novos instrumentos avaliativos, visando fornecer informações, tanto para os docentes quanto

para os discentes, a respeito dos resultados alcançados durante o processo ensino- aprendizagem.

Sendo assim, pretende-se por em prática a avaliação formativa, na qual o aluno torna-se sujeito de sua

aprendizagem e o professor assume o papel de mediador do processo, pois acompanha todos os passos

do educando, podendo auxiliá-lo em suas dificuldades. Em razão do exposto, cabe ao ensino de

Geografia, proporcionar aos discentes, por meio da leitura do mundo, um despertar para a realidade

desde a escala local, a regional, nacional até a mundial, via ações pedagógicas que favoreçam a

formação dos alunos enquanto cidadãos críticos e participantes do espaço geográfico.

Avaliação Formativa; Portfólio; 

Ensino de Geografia.



GEOGRAFIA

CLAUDIA PONCIANO 

DE PAULA

O uso de jornal como 

instrumento pedagógico 

no ensino de Geografia

O presente projeto tem como objetivo trabalhar com jornais impressos/digitais na disciplina de

Geografia com alunos da Educação de Jovens e Adultos, do CEEBJA de Londrina. Busca-se através deste

instrumento pedagógico a superação de uma aula meramente expositiva, e através do uso de jornais

demonstrar que a Geografia está presente na vida dos educandos, e que esta disciplina pertence ao

cotidiano dos mesmos. Assim, mais do que apenas trabalhar com as reportagens apresentadas pelo

jornal impresso/digital com os alunos busca-se a não reprodução do discurso apresentado por esses

meios de comunicação, e sim uma análise mais aprofundada desses conteúdos (notícias), pois acredita-

se que a informação só colaborará com o aprendizado em si e com o desenvolvimento da criticidade dos

alunos se as mesmas não forem trabalhadas de forma superficial e descontextualizadas. Acredita-se na

contextualização com a utilização de jornais porque os mesmos são fontes de informações que estão

interligadas com conteúdos geográficos, pois as notícias trazidas por estes meios de comunicação fazem

referências econômicas, sociais, ambientais, culturais, etc. Portanto, ao trabalhar na sala de aula a

notícia veiculada nos jornais impressos/digitais acredita-se que haverá uma inovação no processo ensino-

aprendizagem dos conteúdos geográficos para o aluno da EJA, bem como uma aprendizagem

significativa que atenda esses alunos dentro de suas perspectivas no contexto escolar.

Geografia; EJA (Educação de 

Jovens e Adultos); Jornal; 

Aprendizagem significativa.

GEOGRAFIA ELAINE SALVADOR

AS ESPACIALIDADES DA 

COLONIZAÇÃO E (RE) 

OCUPAÇAO DO NORTE 

DO PARANÁ

Este projeto consiste numa proposta de formação continuada de professores proposto pela SEED

(Secretaria de Estado da Educação) em parceria com Instituto de Ensino Superior (IES). Terá como

finalidade discutir as espacialidades da (re) ocupação do norte do Paraná utilizando como linguagem a

literatura. O ponto de partida será uma discussão sobre os povos indígenas que habitavam o norte

paranaense antes dos colonizadores/capitalistas (re)ocupar a região. O trabalho será desenvolvido por

meio de analise literária, na perspectiva de utilizar a literatura como um recurso didático. A obra literária

que será utilizada é Terra Vermelha de Domingues Pellegrini, pois retrata como ocorreu a (re) ocupação

e a transformação da paisagem da região norte do Paraná. Terá como principal objetivo levar o aluno a

compreender como ocorreu a ocupação e colonização da região onde ele está inserido, e que

provavelmente seus familiares contribuíram com esse processo de colonização.

ocupação, reocupação, 

desenvolvimento, paisagem



GEOGRAFIA

GILMAURI ENIO DA 

COSTA

Geografia e Literatura: 

parceria no resgate à 

cidadania através da 

analise do romance o 

Cortiço de Aluiso de 

Azevedo

O tema Geografia e literatura: parceria no resgate à cidadania através da analise do romance, O Cortiço

e do poema O Bicho, originou-se da necessidade de realizar uma analise do espaço vivido pelo educando

para que este reflita sobre os fatos narrados nas obras e estabeleça um comparativo com seu cotidiano,

abordando diversidade étnica, cultural, social, religiosa, política e econômica. Torna-se possível a

valorização do indivíduo na busca da efetiva cidadania. A Geografia desempenha um papel

importantíssimo na formação do cidadão, pois enfatiza a valorização do indivíduo como um ser

dinâmico. A pratica docente deve estar voltada à perspectiva interdisciplinar que facilita a compreensão

dos conteúdos abordados e um maior interesse do educando com o saber sistematizado. A obra O

Cortiço é rica em aspectos relacionados às categorias geográficas: espaço, paisagem, território e lugar.

No poema O Bicho verifica-se a ausência da cidadania, contribuindo de forma contextual para

entendermos a animalização presente nas obras. O projeto busca contemplar o verdadeiro papel da

escola: o resgate da cidadania. O Colégio Estadual São José, localizado na região Oeste de Londrina – PR.

No entorno, existem três comunidades em situação de vulnerabilidade social. A maioria dos alunos

matriculados no Ensino Fundamental e Médio pertence a essas comunidades, o que resulta em evasão

escolar. Através de um estudo qualitativo procura-se resgatar a cidadania dos educandos através do

estudo da literatura brasileira. Este será aplicado no 3º Ano do Ensino Médio do ano letivo de 2015. O

educando deverá analisar diversos conceitos de cidadania para entenderem o verdadeiro papel da

escola.

cidadania;escola;geografia;literat

ura

GEOGRAFIA

JOSE ROBERTO 

RADIGONDA

O ESTUDO DO MEIO NA 

APRENDIZAGEM DE 

GEOGRAFIA

O presente trabalho intitulado: O Estudo do Meio no Ensino da Geografia traz no seu cerne a

compreensão dos conceitos geográficos, através de um olhar empírico para uma dada realidade, aqui

posta no Jardim Ana Rosa no entorno do Colégio Estadual Antonio Raminelli. Para tanto este projeto visa

responder as algumas indagações: Ao final do projeto os alunos, sujeitos da pesquisa, poderão entender

que os elementos e equipamentos sociais são necessários ao exercício de uma cidadania plena? A partir

do estudo do lugar e do meio, os alunos poderão perceber a existência da relação entre Homem e

Espaço, e então, poderão contribuir e sugerir propostas para futuras transformações do meio onde

vivem, com vistas ao exercício da cidadania? E ainda tem por objetivo geral: Compreender a relação

entre homem e meio, bem como as transformações advindas desta relação por meio da comparação

entre a realidade vivida pelos alunos e os conteúdos foco do projeto, contribuindo para a

instrumentalização para a cidadania, com vistas à melhoria do meio onde vivem. Para tanto através de

estudo do meio traçou-se algumas estratégias para a obtenção destas respostas: Explanação do

conteúdo a serem trabalhados com os alunos. Já em campo, os alunos farão trabalhos em grupo para a

coleta de dados, interpretação e posterior analise dos dados coletados em campo, irão fotografar o

ambiente, entrevistar pioneiros entre outras atividades. Posteriormente no pós-campo farão elaboração

e construção de textos, exposição de fotos e ao final avaliarão junto ao docente a eficácia desta

metodologia para o ensino da geografia.

estudo do 

meio;bairro;lugar;ensino de 

geografia



GEOGRAFIA

MARIA AUCILIA 

JAQUELINE DA GAMA 

BORBA

A LEITURA LITERÁRIA 

COMO UM RECURSO 

METODOLÓGICO 

APLICADO AO ENSINO DE 

GEOGRAFIA

Através da justificativa, dos objetivos, da fundamentação teórica e da metodologia, este projeto sugere

fazer uso da Leitura Literária enquanto um recurso metodológico que possibilita promover a construção

e a compreensão dos conceitos geográficos. A Proposta é que por meio de Oficinas de Leitura

aconteçam ás trocas de experiências, a reafirmação do papel do professor como mediador da relação do

aluno com o texto literário no processo ensino-aprendizagem, o aprofundamento teórico-metodológico

através do contato com textos que justifiquem a importância e o benefício da prática leitora e o contato

com os textos e atividades que oportunizem entrelaçar o discurso geográfico ao discurso promovendo

uma aprendizagem significativa.

Geografia;Leitura;Literatura;Ensi

no

GEOGRAFIA

MARIA DE LOURDES 

SAVISKI

CARTOGRAFIA: ESTUDO 

DO LUGAR COMO 

CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE

Com o decorrer dos anos em sala de aula ensinando a disciplina de Geografia, percebe-se que a

utilização da cartografia como recurso pedagógico é bastante precária, pois, os alunos utilizam mapas,

fotos e imagens apenas pintando espaços sem com isso assimilarem realmente o conteúdo introduzido

pelo professor. A geografia não se limita ao estudo dos pontos cardeais e de localização das cidades nos

mapas, seu estudo está diretamente relacionado com a evolução humana. Neste contexto a cartografia

permite levar o aluno a uma compreensão muito além de se localizar em espaços geográficos, permite e

possibilita a comunicação entre as civilizações. Desse modo, percebe-se que a cartografia é um valioso

instrumento pedagógico para despertar nos alunos o interesse pela disciplina de geografia, uma vez que

permite que o mesmo compreenda o conteúdo ministrado em sala de aula. Assim que puderem ler o

espaço em que vivem, poderão também se deslocar e inclusive interferir, fazer planos futuros,

compreender sua origem, etc. De acordo com o que foi exposto, o objetivo deste estudo será o de

desenvolver a compreensão do espaço através das representações cartográficas, relacionando o

conhecimento cartográfico ao dia a dia; estabelecendo relações com o espaço; e, utilizando o mapa

como recurso pedagógico. Este projeto será implementado com os alunos do 9° ano do Ensino

Fundamental, com atividades realizadas dentro e fora da sala de aula, em um Colégio Estadual de

Primeiro de Maio-PR.

Geografia; Cartografia; Mapa; 

Localização; Espaço.

GEOGRAFIA

MIRIAN OLIVEIRA DE 

ARAUJO

O Uso do Blog e sua 

aplicabilidade no Ensino 

de Geografia

O presente projeto defende o uso do blog como ferramenta pedagógica para o ensino de Geografia, pois

este se constitui uma ferramenta interessante para o registro dos trabalhos dos alunos e proporcionam

maior visibilidade e interação com os pais, comunidade escolar, estudantes de outras escolas e cidades

e, porque não dizer, do mundo. Perante essa realidade, esse trabalho tem pretensão de abordar um

tema bastante relevante na educação nos dias atuais, que é o emprego de novas tecnologias na prática

cotidiana do professor em sala de aula.

Blog; Tecnologias da Informação; 

Aprendizagem Colaborativa.



GEOGRAFIA

PAULO ROBERTO 

MRTVI

ESTUDO DE CASO DO 

ASSENTAMENTO 

FAZENDA AKOLÁ, NO 

DISTRITO DE SÃO LUIZ, 

MUNICIPIO DE 

LONDRINA, 

CONHECENDO E 

VALORIZANDO O MEIO 

RURAL E A AGRICULTURA 

FAMILIAR.

Este trabalho possui o objetivo resgatar o conhecimento sobre meio rural e valorizar a sua cultura e seu

trabalho, mostrando em especial, que entre outras categorias, lá habitam há categoria dos Agricultores

familiares - que são reconhecidos e definidos pela lei da agricultura familiar (lei federal 11.326/2006)

como principais fornecedores dos alimentos que vão à mesa do Brasileiro em cada refeição, ainda visa

resgatar e valorizar o conhecimento dos alunos, um assentamento de crédito fundiário denominado

Fazenda AKolá, no distrito de São Luis, Município de Londrina, possibilitando refletir sobre o meio rural e

da importância da Agricultura Familiar na geração de emprego, alimentos e preservação do meio

ambiente para a sociedade, conhecendo e valorizando o meio rural e Agricultura Familiar.

Geografia;agricultura 

familiar;meio rural

GEOGRAFIA

VANDERLEI JOSE 

FERREIRA

A Percepção do Espaço 

Vivido por alunos da 

Educação de Jovens e 

Adultos.

A maneira como os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) percebem o seu mundo vivido, essa

percepção será explorada em sala de aula, na disciplina de Geografia, contribuindo na construção do

conhecimento a partir da confrontação dos saberes anteriores e prévios que os alunos já possuem da

sua experiência e vivência no mundo, com os conceitos científicos da ciência geográfica, contribuindo

para uma formação autônoma e participativa.

percepção; espaço vivido; 

concebido; percebido; 

significado.

GEOGRAFIA

ANDREIA CRISTINA 

BUENO

UTILIZAÇÃO DE IMAGENS 

DE SATÉLITES COMO 

INSTRUMENTO 

FALICITADOR DO 

PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZEM

Este projeto apresenta como objetivo analisar as transformações do espaço geográfico através dos

conceitos de paisagem e lugar com a utilização de imagens de satélites de diferentes anos, sendo

oferecidas algumas propostas de atividades para trabalhar determinados conceitos geográficos com o

auxílio de imagens de satélites e dos elementos cartográficos, analisando o conhecimento espacial do

espaço vivido dos alunos antes e depois do uso das imagens de satélite, aplicados aos alunos do 6º ano

do Ensino Fundamental da Escola Estadual Branca da Mota Fernandes.

Ensino; imagem de satélite; 

lugar; paisagem.

GEOGRAFIA

ELIANE LELHIS 

MARTINS

O processo histórico do 

Parque Alfredo Werner 

Nyffeler e suas 

implicações na 

transformação da 

paisagem do Bairro 

Morangueira localizado 

no município de 

Maringá/Pr.

Esse projeto está relacionado em desenvolver estudos sobre o processo histórico do Parque Alfredo

Werner Nyffeler e suas implicações na transformação da paisagem do Bairro Morangueira localizado no

município de Maringá. Pois sabemos que cabe à Escola, dentro da disciplina de Geografia, levar o aluno

a analisar e refletir o espaço em que vive e suas diferentes paisagens, bem como, levá-lo a desvendar

todas as relações que a implicam: naturais, sociais, econômicas, políticas entre outras, em todos os

momentos da história partindo da escala local para a global. Pois no que se refere ao estudo da

paisagem,temos percebido, em nosso trabalho de docência durante as aulas de Geografia uma

dificuldade quanto ao entendimento, por parte dos alunos, do processo de formação e transformação

das paisagens geográficas. Evidentemente, não é uma tarefa simples essa compreensão, já que a

paisagem representa diferentes momentos de uma sociedade e se altera continuamente para

acompanhar as necessidades e mudança do processo social. Neste sentido esta pesquisa pretende

discutir um dos conceitos chaves da Geografia, em especial o da paisagem, procurando fornecer

subsídios para uma compreensão deste conceito, indo além daquele existente nos livros didáticos, mas

que, ao mesmo tempo, não possam se tornar complexos demais para serem trabalhados em sala de

aula.

espaço geográfico paisagem, 

tranformação



GEOGRAFIA GERSON DA SILVA

A percepção ambiental 

dos alunos do ensino 

médio em Paiçandu-PR

Este projeto e intervenção tem como objetivo diagnosticar a percepção do espaço pelos alunos do

ensino médio da cidade de Paiçandu-PR, no sentido de se aprofundar a análise sobre quais as

motivações que levam a uma percepção afetiva em relação ao lugar, denominada topofílica pelo

geógrafo Yi-Fu Tuan, ou a uma percepção que leva à rejeição, chamada de topofóbica.

Ensino de geografia; Percepção 

ambiental; Topofilia; Topofobia; 

Paiçandu-PR.

GEOGRAFIA HELEN GUISSO

A Água: uma questão de 

sobrevivência no futuro.

Este projeto discuti o desperdício da água, a falta de sensibilidade do homem em relação ao seu uso que

está causando problemas ambientais gravíssimos. Neste projeto, consideramos que a escola e a

comunidade têm um papel fundamental no processo de conscientizar e sensibilizar os alunos do 9º ano

do Ensino Fundamental por meio da Educação Ambiental, que será desenvolvido no Colégio Estadual

Tania Varella Ferreira em Maringá/Paraná. Nosso objetivo é conseguir transformar comportamentos

para que os alunos se tornem multiplicadores desse processo. Para tanto, esse projeto fundamenta-se

na necessidade de trabalhar aspectos relacionados ao uso racional e responsável da água. Será utilizado

uma metodologia que parte da vivência do aluno, fazendo uso da tecnologia, como vídeos, músicas,

textos e atividades lúdicas e práticas. Espera-se que os alunos compreendam o problema da

disponibilidade da água potável e que com as atividades a serem desenvolvidas no projeto possam levar

isso para a comunidade escolar e familiar.

água potável; escassez; 

desperdício; educação ambiental

GEOGRAFIA LUCIA DE MELO

Analise sobre o meio 

ambiente do município de 

Itambé – Paraná, 

utilizando da técnica de 

geo-fotografia

De acordo com o pensamento geral, meio ambiente é um local onde se desenvolve atividades cotidianas

ligadas à sobrevivência e as diversas relações estabelecidas pelos seres humanos. Por isso, esse assunto

tem um papel essencial na reflexão em torno do desenvolvimento e das alternativas necessárias para se

pensar atualmente. A Educação ambiental tem como objetivo trabalhar é formar a consciência dos

cidadãos e transformar seu modo de vida com atitudes comportamentais voltados para as questões

ambientais . Desta forma torna-se importante instruir os alunos em sua formação nas escolas e em

outros locais. Por isso, o presente trabalho tem a finalidade de incentivar o pensamento de conservação

e preservação ao meio ambiente onde o aluno esta inserido, será aplicado aos alunos do 8º ano da

Escola Estadual Professor “Giampero Monacci” – Ensino Fundamental, do município de Itambé – Pr, com

o título:Analise sobre o meio ambiente do município de Itambé – Paraná, utilizando da técnica de geo-

fotografia. 

Meio Ambiente; Degradação; 

Conservação, sustentabilidade, 

preservação

GEOGRAFIA

LUCINEIA MARIA 

STAGLIANON

Teritorialidade do 

sagrado, os lugares 

sagrados das tradições 

religiosas e suas 

representações em 

Maringá

Hoje o mundo se converte num pluralismo étnico, cultural e religioso, favorecendo as relações entre

homem, espaço e religião. A Geografia tem por objetivo estudar a distribuição espacial dos fenômenos e

as relações do homem com o meio e ainda analisar as formas com seus diferentes códigos como religião

e outros fenômenos que se materializam no espaço. A Geografia da religião possibilita a compreensão

de relações sociais e sua influência na organização do espaço fazendo compreender as relações e os

fatos socioculturais que impõem modificações na forma de pensar de diferentes gerações, buscando

analisar a percepção da religião no espaço e revelar a interação do homem nesse mesmo espaço através

das marcas deixadas na paisagem. Em um contexto geográfico esses espaços passam a ser denominados

territórios que por sua vez exercem controle de pessoas e coisas, nessa estrutura a religião se estrutura

assumindo sua territorialidade e criando seus próprios territórios.

espaço 

geográfico,religião,territorialidad

e



GEOGRAFIA

SUELY APARECIDA VILA 

DOS SANTOS

Construção, leitura e 

interpretação de mapas a 

partir do cotidiano dos 

alunos

Em sala de aula as dificuldades relacionadas ao ensino-aprendizagem são recorrentes em todas as áreas

do conhecimento. Em Geografia, particularmente, é notável a dificuldade dos alunos em realizar leituras

e interpretação de mapas. Para superar essa dificuldade o presente projeto buscará desenvolver junto

aos alunos a graficácia, ou seja, a habilidade de construir, ler e interpretar mapas. Para que isso se dê de

forma eficaz, as atividades desenvolvidas em sala de aula serão baseadas na valorização do cotidiano

dos alunos. Somente assim será possível atender às diretrizes curriculares do estado do Paraná para o

ensino de Geografia, permitindo que o aluno encontre na cartografia uma linguagem para entender o

espaço em que vive e exercer sua cidadania.

Ensino; Mapa; Graficácia; Espaço 

Geográfico; Cotidiano

GEOGRAFIA

TEREZA APARECIDA DA 

SILVA

A sala de aula como lugar 

de expressão da 

sociedade de consumo no 

contexto da globalização

O presente projeto busca fazer uma reflexão sobre o consumo no dia-a-dia dos alunos e como isso se

manifesta no contexto da sala de aula. Nesse espaço particular é possível constatar como os indivíduos

são extremamente atraídos pela cultura de massa, revelando a influência que as diferentes mídias

exercem no seu modo de vestir, gosto musical, nos objetos de uso pessoal (tênis, celular, etc), modo de

agir, pensar e se comportar. Portanto é importante trabalhar junto aos alunos o desenvolvimento de um

senso crítico e habilidades para compreender como o espaço geográfico desempenha um papel

fundamental na conformação da sociedade de consumo globalizado. Abordar a problemática do

consumo a partir do espaço e portanto, da geografia, pode propiciar um conjunto de fundamentos para

que o aluno se enxergue como parte inexorável das dinâmicas do mercado global.

Geografia; Espaço; Consumo; 

Cidadania; Ensino

GEOGRAFIA

WANDERLY SUSY 

CARDOSO

Redes sociais x 

consumismo

A Internet é uma ferramenta muito utilizada pelos jovens na atualidade, mas é nesse ambiente virtual

que há armadilhas do capitalismo que através das propagandas estimulam o querer do consumismo.

Devido a esse modismo em que nossos alunos estão inseridos e ao consumismo exagerado de ideias e

de produtos que a rede instiga a consumir com seu markentig e propaganda, e devido a essa

problemática que esse estudo será trabalhado o tema: Incentivo da Internet ao consumismo e terá como

corrente pedagógica teórica Histórico-Crítica dos conteúdos, tendo como norte a linha de estudo: As

Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia, com o objetivo de aprofundar estudos sobre o

incentivo ao consumismo das propagandas presentes nas redes sociais através do uso de tecnologia

como: computadores, celulares, notbook e tabletes...O estudo será desenvolvido no Colégio Estadual do

Jardim Panorama na cidade de Sarandi, com alunos do 2º ano do Ensino Médio.

Redes sociais; consumismo; 

propagandas e marketing



GEOGRAFIA

SUZI MARA 

RODRIGUES KUBIAK

O Porto visto do lado de 

cá - múltiplos olhares 

sobre o Porto de 

Paranaguá e sua 

representação no 

imaginário dos moradores 

locais

Com o crescente aumento da comercialização entre os povos advinda da globalização, os portos

marítimos vêm se tornando cada vez mais fundamentais na expansão do comércio e, muitas das vezes,

são vistos como berço do crescimento humano, mas em vários momentos não se leva em consideração

os impactos populacionais no município onde os mesmos estão localizados. Este trabalho tem como

principal objetivo perceber quais são os impactos sociais e nos arranjos espaciais no município de

Paranaguá devido a influência e a presença do porto Dom Pedro II, também conhecido como Porto de

Paranaguá, discorrendo sobre as relações da população parnanguara com o mesmo. Pretendemos

também verificar de que forma a população pertencente a diferentes classes sociais e faixas etárias

percebem a influência do referido Porto na formação da cidade, as transformações ocorridas na

configuração espacial da mesma, de que forma a economia local é movimentada e influenciada por ele,

os impactos causados ao meio ambiente do município, situando os educandos neste contexto histórico e

geográfico.

Porto de Paranaguá, circulação 

de mercadorias, população, 

economia, transformações nos 

arranjos espaciais

GEOGRAFIA

MAURINA FERRARI DA 

SILVA

GEOGRAFANDO A 

SUSTENTABILIDADE NA 

ESCOLA EURÍDES 

CAVALCANTI TENÓRIO DE 

CRUZEIRO DO SUL: 

SEMEANDO BOAS IDEIAS 

EM PROL DO CONSUMO 

CONSCIENTE E 

RESPONSÁVEL.

Pensar a sustentabilidade é pensar na contrução de uma sociedade mais sustentável. Uma sociedade

com capacidade de manter o equilibrio entre o crescimento econômico e o uso dos recursos naturais,

degradando menos o meio ambiente em prol de uma melhor qualidade de vida. Neste sentido, este

projeto de intervenção pedagógica na escola vem de encontro com os anseios de promover a

Sustentabilidade Socioambiental e a prática da cidadania, utilizando-se de práticas educativas

participativas e o uso de diferentes linguagens em prol do desenvolvimento do raciocínio geográfico

espacial e do consumo consciente e responsável. Sendo a Geografia uma ciência que trata das questões

fisicas da natureza e das questões sociais e econômicas, o projeto se apoia na corrente geográfica,

denominada Geografia Socioambiental no intuito de pensar e repensar as atitudes das empresas que

fabricam os produtos cada vez mais descartáveis, o manejo e o descarte de embalagens que poluem o

solo e a água, a produção excessiva de resíduos sólidos e o uso excessivo de matérias-primas que

diminuem os recursos naturais oferecidos pela natureza gratuitamente e análise reflexiva sobre as

questões das desigualdades sociais, da publicidade, da saúde e da segurança do consumidor que

também são fatores que degradam a sociedade humana.

SUSTENTABILIDADE; CONSUMO 

CONSCIENTE; CIDADANIA; 

GEOGRAFIA SOCIOAMBIENTAL; 

RECURSOS NATURAIS

GEOGRAFIA

SILVANA APARECIDA 

DE OLIVEIRA

O uso de charges e 

cartuns como recurso 

pedagógico para a prática 

da Educação Ambiental 

nas aulas de Geografia

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a análise do uso de charges e cartuns como

recurso didático-pedagógico nas aulas de Geografia, considerando as dificuldades que a maioria dos

professores enfrenta para desenvolver os conteúdos, especialmente ao tratar da Educação Ambiental

(EA), e diante da necessidade de repensar a metodologia adotada em sala de aula. Em um primeiro

momento é preciso que o professor compreenda o conceito de EA definido por alguns autores como

sendo um processo longo e contínuo, caracterizado pela reflexão crítica de todas as dimensões que

permeiam a problemática ambiental, para que possa superar a visão preservacionista que marcou o

trabalho nas instituições escolares por um longo período. Nessa perspectiva, os diferentes gêneros

discursivos podem enriquecer a prática docente tornando as aulas mais dinâmicas e atrativas, podendo

colaborar significativamente para o processo de ensino-aprendizagem.

Educação Ambiental; Charge; 

Cartum; Água



GEOGRAFIA CARLA ANKOSKI

Resíduos sólidos no 

município de Honório 

Serpa – PR: Proposta 

pedagógica para o Ensino 

Fundamental

Apresentamos a problemática dos resíduos sólidos na atualidade e suas consequências ambientais.

Observa-se que a sociedade tem demonstrado certa preocupação com as questões ambientais, pois, já é

visível os problemas causados pelo acúmulo de resíduos sólidos no ambiente e suas consequências,

percebe-se também a carência de recursos naturais e a necessidade da reciclagem que tem contribuído

para a retirada de resíduos do ambiente e a diminuição da extração dos recursos naturais. Sendo assim,

a escola pode ser um espaço no qual esta temática deve ser debatida, a questão é como fazer esta

abordagem de forma critica. Defendemos que a educação ambiental contextualizada pode ser um

caminho para problematização desta questão. No caso específico desta pesquisa, buscando

compreender como a educação ambiental para os resíduos sólidos pode ser debatido na escola,

optamos por abordar o gerenciamento dos resíduos no município onde a escola está situada, e a partir

disso, levantar questões mais abrangentes como: A relação sociedade e Natureza, a Sociedade de

Produção e Consumo, o que seria uma Sociedade Sustentável, As contradições socioambientais. Neste

contexto, propomos um trabalho com as crianças voltadas ao município de Honório Serpa, no Paraná.

Trata-se de um município cuja economia está vinculada a agricultura, sendo a sede uma pequena cidade.

Pretendemos envolver os alunos em um ambiente de pesquisa, entendendo que a educação ambiental

por meio da pesquisa, envolverá o aluno na construção de pensamentos autônomos sobre o problema e,

com isso, poderá potencializar a sua formação critica e cidadã

resíduos sólidos;educação-

ambiental;degradação-

ambiental;formas de 

gerenciamento; consequencias 

ambientais

GEOGRAFIA

EUDAMAR 

FRANCESCON FIN

Coleta seletiva de lixo e 

sua contribuição para a 

sustentabilidade

Essa pesquisa tem como intuito demonstrar que a separação correta do lixo pode contribuir para

melhorar o ambiente onde vivemos visto que, nossos educandos possuem a teoria sobre essa

problemática, mas na maioria das vezes não a prática. O projeto de reciclagem do lixo surgiu da

necessidade de se promover uma educação ambiental na escola, com os alunos e suas famílias,

estimulando mudanças de hábitos e de valores. Serão desenvolvidas as seguintes etapas: revisão

bibliográfica; aulas sobre a temática do lixo; visita a usina de reciclagem; aplicação de questionário e

entrevista com os catadores pelos alunos; separação dos resíduos orgânicos e sólidos pelos alunos,

durante uma semana, e apresentação dos resultados em sala. O projeto será desenvolvido no Colégio

Estadual Arnaldo Busato, localizado no Município de Coronel Vivida (PR), com alunos do 8º ano do

Ensino Fundamental.

Resíduos, Reciclagem, Catadores, 

Meio ambiente

GEOGRAFIA

JOCIANE LUZIA GOSS 

MENETRIER

Cartografia: uma prática 

cartográfica para alunos 

do 6ªano.

Trabalhar uma prática cartográfica, com os alunos do 6ª ano visando fundamentar a cartografia, visto

que é uma ferramenta muitas vezes esquecidas. Consideramos de suma importância a prática de

orientação e localização, sendo essencial dar à todos, não só o ensino de geografia, mas uma educação

geográfica. Cartografia



GEOGRAFIA OSCAR CHIAVAGATTI

Educação ambiental no 

Colégio Estadual Projeto 

Rondon: ações para 

elaboração de um Guia de 

Práticas Saudáveis para a 

agricultura familiar de 

Honório Serpa – PR

Educação ambiental no Colégio Estadual Projeto Rondon: ações para elaboração de um Guia de Boas

Práticas na agricultura familiar de Honório Serpa – PR. A proposta de intervenção no Colégio Estadual

Projeto Rondon EFM, é de juntamente com os alunos participantes, identificar, analisar e discutir as

práticas agrícolas no município de Honório Serpa, no âmbito da agricultura familiar. Buscar-se-á debater

em sala de aula, a viabilidade destas e os principais impactos provocados de modo a obter subsídios

para a construção de um guia de boas práticas na agricultura, aproveitando todo o conhecimento dos

alunos, professores e comunidade em geral. Entendemos quão importante é tornar esses sujeitos social

e ecologicamente responsáveis pelo ambiente local, cotidianamente. A meta do trabalho é se aproximar

maximamente da realidade da agricultura familiar local de forma a verificar as melhores praticas

agrícolas que podem ser entendidas como sustentáveis. Além disso, dar-se-á especial atenção às

estratégias criadas ou adotadas pelos agricultores no que se refere à proteção do solo, das matas, das

águas, enfim da saúde humana e do ambiente como um todo, garantindo sobre tudo, qualidade de vida.

Acreditamos que a educação ambiental é o caminho para tantos outros temas que possa envolver

alunos e comunidade em geral para a proposição de novas reflexões e ações em escala local. A proposta

de trabalho prevê a discussão de conceitos que são fundamentais nessa perspectiva como: Agricultura

Familiar, Campo, Rural, Ambiente, Desenvolvimento sustentável, Desenvolvimento rural sustentável,

dentre outros temas que serão abordados durante a realização das ações na escola.

Desenvolvimento rural 

sustentável;Agricultura familiar;

GEOGRAFIA ROSA MARIA NATH

O USO DOS 

AUDIOVISUAIS NO 

ESTUDO DA PAISAGEM 

RESULTANTE DA 

EXPLORAÇÃO 

ECONÔMICA NO 

SUDOESTE DO PARANÁ

Os eventos históricos ligam os lugares, dão significados e mudam ao longo do tempo. Neste sentido,

constata-se a necessidade de periodizar tais eventos na região sudoeste do Estado do Paraná para

melhor compreensão das modificações socioespaciais desse espaço em detrimento dos aspectos

naturais, em especial da mata com Araucária. Logo, faremos um recorte da totalidade dessa região

abordando um conjunto de eventos considerados relevantes para o entendimento da exploração

econômica tais como: os períodos do tropeirismo, da erva-mate, da madeira, da agricultura mecanizada,

fundamentais para o desenvolvimento econômico e ocupação do sudoeste paranaense.

Audiovisuais;paisagem;exploraçã

o econômica;sudoeste do Pr



GEOGRAFIA SEJANE PAGNO

CARTOGRAFIA UM 

DESAFIO A SER 

SUPERADO

Este projeto de intervenção pretende explorar técnicas que possam ser trabalhadas com o Ensino

Médio, na disciplina de Geografia, com o objetivo de incentivar os alunos a desenvolverem estudos

sobre os principais conteúdos relacionados à CARTOGRAFIA: conceitos de mapa, partes que o compõem,

legenda, formas de leitura e interpretação, coordenadas geográficas, realizando trabalhos práticos e

comparativos, em relação ao espaço amplo (mundo) e na ordem decrescente, até chegar ao espaço

local, município de Chopinzinho. Isto, porque percebeu-se, ao longo do trabalho docente que os

estudantes não se interessam por essa área e julgam-na desnecessária no cotidiano, estando totalmente

equivocados, haja vista a necessidade de conhecer, interpretar e atuar no espaço onde se encontram

inseridos, sendo pois, extremamente necessário compreender todos os elementos que fazem parte da

cartografia, destacando-se nesta intervenção o estudo da escala, onde observou-se maiores dificuldades. 

A partir deste projeto dedicar-se-á a uma profunda pesquisa de atividades pertinentes ao tema, que

sejam atrativas e eficazes para o aprendizado proposto.

Cartografia - espaço geográfico - 

aprendizagem – mapas

GEOGRAFIA

VANDERLEIA PICK 

NOVAK

Impacto Ambiental nos 

Mananciais da Microbacia 

do Rio Vila Nova, 

município de 

Mangueirinha-PR

Impactos ambientais em corpos hídricos estão associados a inúmeras alterações ambientais de origens

diversas associadas a ações antrópicas, sendo necessário avaliar suas consequências para melhor

desenvolvimento da qualidade ambiental. No município de Mangueirinha encontram-se problemas

relacionados com falta ou pouca mata ciliar, a contaminação de mananciais por agrotóxicos, falta de

tratamento de esgoto doméstico e industrial. O objetivo deste trabalho é caracterizar os principais

impactos ambientais na Microbacia do Rio Vila Nova, Município de Mangueirinha – PR e propor ações

interdisciplinares em educação ambiental no Colégio Estadual Professora Hercília França do Nascimento.

Serão propostas leituras, oficinas, atividades de campo e de pesquisa para os alunos do ensino médio

sobre temas pertinentes para melhor compreensão sobre a degradação ambiental na Microbacia do Rio

Vila Nova, bem como a compreensão sobre os impactos ambientais existentes nos mananciais que

sustenta essa microbacia. Construir um pensamento crítico junto a comunidade escolar, visando uma

preservação dos recursos naturais em especial a água, são objetivos fundamentais da educação

ambiental no contexto de atitude voltadas a cidadania.

Recursos naturais; análise 

ambiental; educação ambiental.

GEOGRAFIA VERA LUCIA RIBEIRO

O Aluno Trabalhador 

Noturno e Sua 

Permanência na Escola

Este plano de trabalho busca discutir as dificuldades e desafios enfrentados pelo aluno trabalhador

noturno do Ensino Médio e como a escola e o trabalho contribuem para a formação desses cidadãos na

busca de melhoria de aprendizagem e manutenção do aluno na escola noturna. Atualmente grande

parte dos jovens que estudam a noite fazem parte de programas Menor Aprendiz, Aprendiz Legal ou

Programa Petrobras Jovem Aprendiz que oportunizam aos alunos a inserção no mercado de trabalho e

oferecem cursos profissionalizantes, mas, também compreender como esses programas contribuem

para a permanência desses alunos na escola. Faz-se necessário também compreender como esse aluno

entende a escola enquanto instituição que venha a oferecer possibilidades de crescimento s[ócio-

cultural e como ocorre essa articulação entre a escola de Ensino Médio e o mundo do trabalho segundo

uma perspectiva de visão dos alunos.

aluno; escola; 

trabalhador;permanência



GEOGRAFIA ROSANA BIDA

O ESTUDO DA 

DIVERSIDADE DA 

POPULAÇÃO BRASILEIRA 

ATRAVÉS DE LETRAS DE 

MÚSICAS E PRODUÇÃO 

DE PARÓDIAS.

O projeto apresenta a necessidade de reflexão sobre a prática docente e de se buscar metodologias

inovadoras e motivadoras para o ensino de Geografia tornando as aulas mais significativas para os

discentes propondo o uso de letras de músicas e produção de paródias como estratégias de

aprendizagem visto que muitas músicas retratam conceitos estudados na disciplina e ajudam na

problematização dos conteúdos. Já as paródias instigam a criatividades dos discentes, pois para a sua

produção é necessário ter o conhecimento do conteúdo para adaptar à música que será parodiada.

Aliado a isso faz um estudo da diversidade na formação da população brasileira visto que o Brasil é um

país de muitos povos e culturas e estes retratam em músicas o contexto étnico e cultural em que vivem.

Geografia; metodologia; música; 

paródia; diversidade.

GEOGRAFIA VALDENICE PEDROSO

AS IMAGENS E AS 

TECNOLOGIAS COMO 

SUPORTE AO ENSINO DE 

GEOGRAFIA

O projeto trata sobre a melhoria do ensino de Geografia, sendo a 1ª das 4 etapas do Programa de

Desenvolvimento Educacional (PDE). Nos aproximados treze anos na área de educação, contatou-se que

existem dificuldades no processo ensino-aprendizagem em Geografia, o que justifica estudar estas com

um recorte relacionado ao processo urbano. Portanto, o objetivo é superar as dificuldades no processo

ensino-aprendizagem em Geografia. Seguindo-se o apregoado pelo PDE, que se descreve partir de uma

questão surgida na escola, bem como os objetivos propostos, os procedimentos serão a apresentação do

projeto na escola; apresentação de imagens antigas de 5 lugares da cidade de Pitanga; apresentação de

mapa da cidade de Pitanga, com estes 5 locais; uso de dados de urbanização dos últimos 5 censos

demográficos, inserindo estes em planilhas e gerando gráficos; trabalhos de comparação; levantamento

de consequências da urbanização; apresentação dos resultados da aplicação do projeto na escola. Com

isto espera-se superar as dificuldades no processo ensino-aprendizagem em Geografia.

Ensino; Geografia; Urbanização; 

PDE; Pitanga

GEOGRAFIA

ZENI TEREZINHA 

VISENTIN

Educação Ambiental e 

Interdisciplinaridade no 

Colégio Estadual João 

Paulo II, municipio de 

Palmital - Pr.

No âmbito escolar torna-se necessário que aos conteúdos curriculares da disciplina de Geografia

promovam uma construção discente e docente de conhecimentos e técnicas integradas em seus

diferentes aspectos históricos, políticos, econômicos, sociais e ambientais.Este projeto possibilita uma

experiência de interdisciplinaridade, sendo desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento

Educacional - PDE, com o objetivo principal de envolver a comunidade escolar no projeto de educação

ambiental a ser instaurado no Colégio Estadual João Paulo II,por meio de ação conjunta, pesquisa

documental e participante, com coordenação colaborativa das áreas de Geografia, Arte, Ciências e

Língua Portuguesa. A elaboração dos trabalhos interdisciplinares nas escolas procura evidenciarem a

importância da atividade que visem uma integração de todas as disciplinas do currículo comum, bem

como uma integração dos professores e alunos para sua realização.

Práticas Pedagógicas; Educação 

Ambiental; Interdisciplinaridade.



GEOGRAFIA

ANTONIA ROSANGELA 

PINTO

Ouso das tecnologias para 

compreender a 

globalização na disciplina 

de geografia

Trata-se de um projeto sobre o uso das tecnologias para compreender a globalização na disciplina de

geografia. Com o avanço das tecnologias nas últimas décadas, não tem como a escola ficar alheia a essa

realidade. É importante que os alunos percebam que as informações sobre o mundo podem ser

registradas por meio de diferentes linguagens e que o mesmo assunto pode ser tratado sob diferentes

pontos de vista. A Geografia está presente em todos os momentos e em todos os lugares. Embora passe

despercebida ela faz parte da nossa vida. A presente proposta de trabalho justifica-se pela necessidade

de aproveitar o conhecimento do aluno no que diz respeito ao uso de produtos,mercadorias, linguagens,

tecnologias , informática e inserir no cotidiano pedagógico o uso de recursos tecnológicos que

possibilitam o enriquecimento do ensino no conteúdo da l da globalização na disciplina de Geografia no

9º ano. Sabe-se que o acesso a internet pelos celulares, computadores, tabletes e smarthones ocupam o

tempo dos jovens e até mesmo adultos por mais tempo , o que pode provocar um afastamento do

convívio social e com a família , fazendo com que também a escola, a sala de aula e até mesmo as

explicações do professor se tornem um meio de conhecimento cansativo e desinteressante. Quando se

trata do ensino da geografia a situação não é diferente. O principal objetivo deste projeto é despertar no

aluno o interesse em refletir sobre o envolvimento dele com o mundo globalizado através da utilização

dos recursos tecnológicos.

Globalização, tecnologias, 

aprendizagem

GEOGRAFIA

CARLOS JOSE DE 

OLIVEIRA

O ensino religioso e as 

manifestações 

socioespaciais no 

município de Piraí do Sul- 

PR

Constata-se que a disciplina de Ensino Religioso não é trabalhada corretamente e muitas vezes não se

compreende o que é proposto por sua Diretriz Curricular. Partindo desse pressuposto, propomos uma

melhor interpretação e relação entre as disciplinas de Ensino Religioso e Geografia, através de um

estudo junto aos alunos do Ensino Fundamental (Colégio Estadual Jorge Queiroz Netto no município de

Piraí do Sul – PR), e a comunidade escolar. Iniciando por um histórico da introdução do Ensino Religioso

no Brasil e sua influência na formação e ocupação do território brasileiro, procuramos compreender a

organização do espaço de vivência do aluno. A religião cristã-católica, introduzida pelos portugueses,

influenciou na ocupação territorial e que de alguma forma, até os dias atuais, cidades refletem essa

religiosidade através de seus lugares “sagrados”. Fundamentando-se de idéias de autores (sociólogos,

filósofos e geógrafos) definimos, identificamos e comparamos as paisagens “sagradas” e “profanas”,

assim como seus símbolos e funções na sociedade. Com um melhor entendimento do Ensino Religioso e

sua relação com a Geografia e seu espaço geográfico, pretende-se valorizar a disciplina (ER) dando

sentido de sua inclusão na matriz curricular.

Religião e Geografia; Ensino 

Religioso; Sagrado e Profano



GEOGRAFIA

DANIEL TOBIAS 

SCHEIDT JUNIOR

O USO DA INTERNET E 

DAS REDES SOCIAIS NA 

DISSEMINAÇÃO DE 

PRÁTICAS QUE 

CONTRIBUAM PARA O 

USO SUSTENTÁVEL DOS 

RECURSOS NATURAIS: \"A 

ÁGUA\"

As transformações ocorridas no final do século XX e início do século XXI, no campo da informática e

novas tecnologias trouxeram novos desafios e novas possibilidades, introduziram a necessidade de

buscarem-se, com esses meios tecnológicos, alternativas pedagógicas que promovam outras

perspectivas de enfrentamento às situações e aos problemas cotidianos e diante da óbvia constatação

através das diferentes mídias (TV, jornais, revistas, internet, entre outras), seja por artigos científicos,

sabe-se que se enfrenta neste momento uma crise em relação ao uso e gerenciamento dos recursos

naturais, em especial a água; dessa forma, pretende-se desenvolver atividades que chamem a atenção

das pessoas para o assunto, em especial os jovens, público alvo do projeto; aliando a problemática a

aspectos e ferramentas que são de interesse e domínio da maioria, ou seja, a internet e as redes sociais,

buscando a partir deles um maior interesse pelo assunto e também como são meios que tem um

alcance muito abrangente, envolver no desenvolvimento das atividades um número cada vez maior de

pessoas que possam participar e contribuir para a transformação da realidade.

água; desenvolvimento 

sustentável; internet e redes 

sociais.

GEOGRAFIA

DOUGLAS 

GRZEBIELUKA

O USO DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS EM SALA 

DE AULA: O GOOGLE 

EARTH COMO 

FERRAMENTA 

TECNOLÓGICA NO 

PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO 

CARTOGRÁFICA DE 

ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a facilidade de acesso à rede mundial de computadores e

o surgimento de alguns recursos voltados para a Geografia faz-se necessário introduzir essas inovações,

principalmente o uso do computador no cotidiano do aluno, a fim de melhorar a qualidade do ensino e

adequá-lo à realidade. A questão que se coloca para o presente projeto é de estudar o uso das novas

tecnologias no ensino de Geografia, utilizando o software do Google Earth como aliado do professor de

Geografia no processo de Alfabetização Cartográfica de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. O

Google Earth permite explorar o planeta terra sobre diferentes olhares, partindo da análise física do

relevo a uma análise crítica da estrutura espacial ou dos arranjos sociais.

Cartografia; Alfabetização 

Cartográfica; Google Earth



GEOGRAFIA FERNANDA MACHINSKI

Oportunidades para uma 

abordagem mais 

dinâmica das geociências 

no Ensino Médio a partir 

da geodiversidade: o caso 

do município de Castro 

(PR)

O aproveitamento pedagógico da geodiversidade e do patrimônio geológico se configura em uma

iniciativa interessante para a disseminação de conceitos e conhecimentos ainda restritos ao meio

acadêmico, especialmente ao se levar em conta a necessidade de que a sociedade possa entender como

a geologia e a geomorfologia ditam a organização do espaço geográfico pelo ser humano. Reconhecendo

a importância destas informações para o planejamento, gestão e ordenamento territorial, e no contexto

escolar para que os alunos reconheçam as relações entre geologia, evolução da Terra, solos, hábitats,

processos naturais, paisagens, atividades econômicas e impactos socioambientais, a pesquisa pretende

explorar a geodiversidade de Castro (PR). A partir de paisagens de interesse geológico e geomorfológico

do município serão propostas atividades educativas como estudo dirigido de textos, manipulação de

mapas e imagens de satélite, uso do aplicativo Google Earth, saídas de campo, uso de GPS, registros

fotográficos, coleta e análise de rochas, concurso de fotografias, criação e manutenção de um blog,

confecção de paineis autoexplicativos e exposição no colégio de todo o material organizado durante a

intervenção pedagógica. Estas atividades serão sistematizadas em um caderno pedagógico com

sequências didáticas aplicáveis às aulas de Geografia no 1º Ano buscando uma abordagem mais

dinâmica e inovadora das geociências no Ensino Médio.

geodiversidade; patrimônio 

geológico; Castro, PR

GEOGRAFIA

JANICE ALBERTI 

GOMES MACHADO

A prática da 

geomorfologia no Parque 

Estadual do Guartelá, PR

Considerando a desmotivação dos educandos no processo ensino aprendizagem, devido aos

acontecimentos do mundo globalizado, este projeto visa oportunizar atividades pedagógicas sobre a

Geomorfologia local, motivando os alunos para um aprendizado mais significativo. Tem como objetivo

propiciar o conhecimento geomorfológico do Parque Estadual do Guartelá na prática, com os alunos do

1º Ano do Ensino Médio. Em um primeiro momento será feita a transposição didática das pesquisas

sobre a formação geológica e geomorfológica do Parque Estadual do Guartelá e na sequência a aplicação

do projeto com estudo dirigido, confecção de mapas, imagens de satélites com aplicativos Google Earth

e Wikimapia, confecção de croquis e perfis topográficos e aulas de campo. Espera-se que com essas

atividades os (as) educandos (as) possam aprimorar seus conhecimentos referentes à questão que

envolve as diferentes escalas geográficas.

Geomorfologia; geotecnologia; 

transposição didática



GEOGRAFIA

JOSE MAURICIO 

TEIXEIRA

Plataforma Moodle - e 

suas possibilidades no 

ensino-aprendizagem 

para Formação 

Continuada de 

Professores de Geografia.

As novas TICs oferecem uma proposta interativa à educação, oferecendo uma aprendizagem pautada

nas diversidades individuais e na capacitação do aluno, trabalhando no desenvolvimento de sua

autonomia nos processos de construção de novos conhecimentos. Este novo paradigma educacional

propõe contextualizar e interagir a realidade e o trabalho vivenciado nas escolas com os conteúdos e

conceitos construídos e explorados nos cursos de formação. O presente estudo que tem como título:

Plataforma Moodle - e suas possibilidades no ensino-aprendizagem para Formação Continuada de

Professores de Geografia visa à utilização dos recursos disponíveis nos Ambientes Virtuais de

Aprendizagem, mais especificamente a Plataforma Moodle, como ferramenta de apoio para a Formação

Continuada das Escolas Estaduais da região de Ponta Grossa. Será desenvolvida no Colégio Estadual Dr.

Epaminondas Novaes Ribas de Ensino Fundamental e Médio tendo como público-alvo professores do

colégio e demais professores convidados da disciplina de Geografia, no primeiro semestre de 2015. Este

estudo tem como objetivo: Compreender a Plataforma Moodle no processo de Formação Continuada do

Professor de Geografia. Tal trabalho se justifica pautando-se na necessidade do professor estar em

constante formação, aprimorando sua prática pedagógica, pois de acordo com as DCEs (2008), entende-

se a escola como espaço de confronto e diálogo entre os conhecimentos sistematizados e os

conhecimentos do cotidiano popular de modo a propiciar a esse professor esse espaço de estudo e

discussão para aperfeiçoamento de sua prática pedagógica em sala de aula. Espera-se que os

professores possam utilizar de forma pedagógica os recursos tecnológicos disponíveis nos ambientes

virtuais de aprendizagem.

formação continuada; 

plataforma moodle; ensino de 

geografia.

GEOGRAFIA LEILA MACEDO RIBAS

Educação Ambiental: 

consumismo, resíduos 

sólidos e reciclagem

Este trabalho tem por objetivo o estudo sobre o consumismo exacerbado da sociedade moderna e a

pressão que este causa ao planeta. O atual contexto de degradação ambiental tem gerado cada vez mais

a necessidade de se introduzir a educação ambiental nos diversos níveis de ensino, o que dá grande

importância a este conteúdo, pois sensibiliza e auxilia na formação de atuais e futuros cidadãos, além de

possibilitar conhecimentos e habilidades capazes de promover a sustentabilidade e melhorar a

qualidade de vida da comunidade. Serão desenvolvidas com os alunos atividades como leitura,

confecção de objetos com material reciclável, exposição de vídeos, palestras, saída a campo, dentre

outras. Dessa forma, a Geografia pode propiciar aos alunos que se reconheçam como parte do problema

e da solução do mesmo, pois são pertencentes a esse espaço.

Geografia escolar; educação 

ambiental; consumismo



GEOGRAFIA

ELISABETH RODRIGUES 

BUENO

Maternidade e 

Adolescência no Espaço 

Escolar

Embora a adolescência tenha características específicas e marcas que a distinguem, ela é vivenciada de

formas diferenciadas por cada pessoa, em cada sociedade, num determinado tempo histórico, em cada

grupo social e cultural. Portanto a adolescência exige um olhar específico para as suas particularidades.

A sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política, ela é ‘aprendida’, ou melhor, é

construída, ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos. Observa-se no Colégio

Estadual Maria Aparecida Militão de Souza Pereira, Telêmaco Borba, PR. um número considerável de

alunas que engravidaram precocemente, pretende – se com o estudo compreender quais foram às

alterações das vivências espaciais das jovens alunas com a maternidade e identificar o perfil das

adolescentes grávidas ou mães adolescentes do referido colégio. A intervenção pedagógica será

realizada no ano de 2015, no contra – turno, envolvendo alunos do ensino médio. O procedimento

adotado será a entrevista (com perguntas abertas, semi abertas e fechadas), o questionário será

aplicado às adolescentes grávidas ou mães adolescentes. A análise dos dados poderá auxiliar na melhor

compreensão desse fenômeno que é comum no espaço escolar. Será construída uma Unidade Didática,

com atividades diversas (filmes, textos e exercícios, músicas), com o intuito de realizar um trabalho de

sensibilização sobre a Gravidez na Adolescência, as DSTs e a AIDS.

Adolescência;gravidez;espaço-

escolar.

GEOGRAFIA ELIANE KLIER

O aproveitamento de 

água pluvial e o uso de 

cisternas em instituições 

de ensino – o caso do 

CEEBJA de Santa Helena - 

PR

O projeto visa apresentar e discutir os efeitos positivos da utilização de cisternas em instituições de

ensino formal, analisando a viabilidade do aproveitamento da água pluvial para o consumo doméstico.

Tem como objetivo reunir dados e informações que possam incentivar e viabilizar a utilização de

cisternas no espaço escolar. Busca, também, estimular as escolas públicas a implantar sistemas de

captação da água pluvial reduzindo gastos e custos com a água potável. A implementação de cisternas é

uma alternativa de combate ao desperdício de água tratada no estabelecimento de ensino e visa

estimular os alunos a implantar esse sistema em suas residências como forma de diminuir o consumo e

o desperdício. Diante dos custos ambientais e econômicos e do consumo exagerado da água tratada em

atividades como limpeza de pisos, descargas de vasos sanitários, irrigação de hortas e jardins faz-se

necessário analisar a contribuição e a viabilidade da construção de cisternas no CEEBJA de nosso

município. A escola é o espaço social e o local onde o aluno pode ser sensibilizado para as ações

ambientais e, assim, ser capaz de dar sequência ao seu processo de socialização, para além do ambiente

escolar. Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, no cotidiano da

vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis.

Água pluvial; Custos Ambientais; 

Sustentabilidade; Escola



GEOGRAFIA

GUIOMAR GODOIS 

BOENO

CARACTERIZAÇÃO 

SOCIOESPACIAL DA ÁREA 

URBANA DE TOLEDO ( 

BAIRRO BRESSAN) A 

PARTIR DA UTILIZAÇÃO 

DAS GEOTECNOLOGIAS

Este projeto tem por finalidade descrever a relação existente entre a cidade de Toledo, o Colégio

Estadual Esperança Favoretto Covatti e o bairro Bressan. Este bairro passou por significativas alterações

na paisagem a partir da instalação da unidade fabril da empresa SADIA. Assim, procurar-se-á por meio

das tecnologias verificar a paisagem urbano industrial e a ocupação do lugar no contexto das mudanças

com a vinda e instalação da SADIA no ano de 1964. A Geografia com seus vários conceitos e ferramentas

pode auxiliar na compreensão dos diversos fatores sociais e econômicos que compõe a complexidade e

a dimensão no cotidiano, especialmente do bairro Bressan. Os alunos podem compreender as

modificações na área urbana, como também as implicações socioespaciais do processo de

industrialização e urbanização na cidade de Toledo. Neste contexto, a utilização das geotecnologias pode

ser uma importante ferramenta para o entendimento e verificação das transformações na paisagem.

Dessa forma, pretende-se relacionar os conceitos geográficos e o cotidiano dos alunos para que possam

produzir novos conhecimentos, além de instigá-los a pesquisa, observação e análise do meio, deixando

de ser expectador. A partir do seu cotidiano, forcar-se-á no processo de ocupação e formação do bairro

Bressan, e também na identificação das diferenças entre morar próximo a uma área industrial

urbanizada e de outra sem indústrias. As implicações ambientais positivas e negativas da área e

modernidade oferecida aos moradores com o advento da industrialização no bairro também serão

considerados.

Geotecnologias; SADIA; Toledo-

PR; Urbanização.

GEOGRAFIA JUCIANE LUCIA TONIAL

A UTILIZAÇÃO DE FILMES, 

DOCUMENTÁRIOS E 

VIDEOS NAS AULAS DE 

GEOGRAFIA

Este Projeto de Intervenção pedagógica tem por finalidade abordar a importância do uso das tecnologias

e suas linguagens, em especial os filmes, documentários e vídeos em sala de aula, com enfoque para o

cinema na disciplina de Geografia. Justifica-se em razão de vivermos em uma sociedade dinâmica, em

constante transformação, na qual a escola está inserida e precisa estar articulada contribuindo com a

formação cidadã do aluno, desenvolvendo o senso crítico. A geografia enquanto disciplina é de suma

importância para esta formação, pois utiliza diversas linguagens, importantes para contextualizar os

conteúdos dispostos no Currículo Escolar, habilitando e oportunizando aos alunos a construção de

conceitos e conhecimentos mediados por essas linguagens. O uso de filmes, documentários e vídeos em

sala de aula, pode contribuir para atrair e motivar os alunos, fazendo um aporte entre diversão e

conhecimento.

Geografia; Linguagens; Cinema; 

Documentário; Vídeo



GEOGRAFIA

CLAVIR MANOEL DE 

FRANCA

Os desafios em ensinar 

Geografia: uso de 

diferentes metodologias e 

recursos didáticos no 

processo de ensino e 

aprendizagem

O presente trabalho, pretende mostrar a importância de se repensar a práxis do professor, e encontrar

soluções educacionais, estas devem ser viáveis a realidade da escola, e terem por objetivo melhorar a

qualidade do processo de ensino e aprendizagem. O público para a intervenção pedagógica na escola

será o 6º ano do ensino fundamental. Para desenvolvermos a pesquisa e aprofundamento teórico, além

da intervenção na série indicada, formulamos o seguinte título: Os desafios em ensinar Geografia: uso

de diferentes metodologias e recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem. O porquê deste

estudo justifica-se pela necessidade de utilizarmos várias metodologias e recursos didáticos para tornar

as aulas de geografia bem mais significativas , despertem a criticidade e a reflexão. Para tornar as

atividades mais alegres e divertidas, reforçando o ato de aprender, e saindo do padrão tradicional

utilizaremos o lúdico , com jogos, brincadeiras de caráter educativo, charges, cartum na construção do

conhecimento. A questão problematizadora que norteará o trabalho refere-se: Como tornar as aulas de

Geografia mais dinâmicas e atrativas para os alunos do 6º ano do ensino fundamental?

Metodologia; Recursos Didáticos; 

Lúdico; Aprendizagem

GEOGRAFIA SYDNEY VODONOS

A utilização de imagens 

no processo de ensino e 

aprendizagem na 

disciplina de Geografia.

Na docência, podemos perceber que os educandos na sua grande maioria, buscam se abster dos

estudos, gerando baixo rendimento e consequentemente baixas notas. Mas como fazer com que a

disciplina seja atrativa e ocupe uma posição prioritária? É comum observar os alunos comentando sobre

o trabalho árduo do/no campo e que por muitas vezes é necessário até mesmo se ausentar das aulas no

colégio. O presente projeto leva em consideração que o espaço geográfico é palco para as relações

sociais, culturais, políticas e econômicas, e também objeto de estudo da Geografia. Pois é na dificuldade

em perceber o espaço como produto dessas relações que nos apoiamos, a fim de averiguar e analisar a

importância e influência da utilização de linguagens/imagens geográficas estáticas e fílmicas nas aulas de

Geografia, e construção de novos saberes geográficos, despertando assim, maior interesse para a

aprendizagem, de forma atraente e significativa, levando-se em consideração a realidade dos sujeitos da

escola. Busca-se dinamizar e otimizar a aplicação dos conteúdos geográficos, consolidando a

dinamização dos ambientes de ensino e aprendizagem, bem como, identificar a relevância do uso de

imagens na geografia. Também, pretende mostrar e promover a análise das imagens relacionadas entre

as paisagens natural e artificial e perceber a compreensão do aluno, ou seja, a dificuldade ou facilidade

no processo de aprendizagem com ferramentas imagéticas, vislumbrando a compreensão da

transformação do espaço em que se insere. Para finalizar, será elaborado e aplicado um questionário

para discutir aspectos de sua realidade e confeccionado um painel das atividades sobre a temática, ora

trabalhada.

paisagem, imagem, 

aprendizagem



GESTÃO 

ESCOLAR

ADILSON FERNANDES 

DA CRUZ

Gestão Escolar: Análise 

das Produções Didático-

pedagógicas dos 

Professores PDE de 2007 

– 2009 do NRE- 

Apucarana

Esse projeto de intervenção pedagógica pretende mostrar um estudo sobre a Gestão Escolar na

perspectiva da análise das produções didático-pedagógicas realizadas pelos professores PDE em Gestão

Escolar do NRE-Apucarana, tendo como finalidade contribuir na discussão sobre a formação continuada

dos professores, equipe pedagógicas, direção e funcionários da Rede Pública Estadual. O projeto de

intervenção pedagógica está pautado na linha de estudo da “Educação Básica: Organização,

financiamento, avaliação e indicadores educacionais”, conforme Edital de Seleção do PDE nº 176/2013 –

GS/SEED, documento síntese do PDE entre outros que norteiam o objeto de reflexão e investigação

sobre a problemática escolhida. A proposta de intervenção proporcionará que ocorram discussões,

reflexões e desenvolvimento de ações na práxis pedagógica, no intuito de melhorar a compreensão do

processo escolar e por consequência a qualidade na educação pública do estado.

Gestão Escolar;Produções 

Didático-pedagógicas;análises 

qualitativas

GESTÃO 

ESCOLAR

ELMO GONCALVES 

RODRIGUES

A IMPORTÂNCIA DA 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

NA APLICAÇÃO DO PDDE.

O presente projeto pretende analisar o Financiamento Educacional e da aplicação e execução dos

recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola). O objetivo deste trabalho é de instrumentalizar

os órgãos colegiados na instituição escolar com relação aos recursos públicos destinados a MDE

(Manutenção e Desenvolvimento do Ensino), especialmente aqueles advindos pelo PDDE, e com isso

incentivar a gestão democrática dos recursos públicos para a melhoria da qualidade do ensino. A

formação acontecerá através de grupo estudos que ocorrerão aos sábados.

Financiamento Educacional; 

Gestão Democrática; PDDE

GESTÃO 

ESCOLAR

ENIO APARECIDO 

BELINI

GESTÃO FORMATIVA: UM 

TRABALHO COM OS 

PROFISSIONAIS QUE 

ATUAM NA MODALIDADE 

DE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS, ADULTOS E 

IDOSOS

A formação dos profissionais que atuam na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) tem sido pauta

na literatura e nas discussões em diversas instâncias organizativas. Isto porque a formação acadêmica,

nos cursos de licenciatura, as disciplinas específicas de EJA não foram ofertadas ou a carga horária era

insuficiente para formar melhor os profissionais. As consequências da ausência de uma formação inicial

consistente acarretam dificuldades no trabalho pedagógico. Esta lacuna é atenuada por meio da

formação continuada, no intuito de atender às especificidades da EJA e seus objetivos.

MODALIDADE EJA; GESTÃO 

FORMATIVA

GESTÃO 

ESCOLAR

MARCELO NUNES DE 

LIMA

O PAPEL DA GESTÃO 

ESCOLAR NA FORMAÇÃO 

DOS PROFESSORES PARA 

O USO TÉCNICO 

PEDAGÓGICO DAS 

TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS 

DISPONÍVEIS NA ESCOLA

O PRESENTE PROJETO TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO COM TECNOLOGIAS NA EDUCACIONAIS,

COM O PROPÓSITO DE MELHORAR A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES POR MEIO DAS AÇÕES DA GESTÃO

ESCOLAR A FIM QUE POSSAM TER UMA FORMAÇÃO TÉCNICO PEDAGÓGICA NO QUE SE REFERE AO USO

RACIONAL DAS MÍDIAS DISPONÍVEIS NA ESCOLA POR MEIO DE OFICINAS EXECUTADAS NO

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, PARA TANTO TORNA-SE INDISPENSÁVEL O PAPEL DO GESTOR NA

FORMAÇÃOEM SERVIÇO DOS PROFESSORES

TECNOLOGIAS; EDUCAÇÃO; 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES; 

GESTÃO ESCOLAR



GESTÃO 

ESCOLAR

MARIA DE FATIMA 

COMAR

O enfrentamento à 

violência no ambiente 

escolar

O referido projeto propõe-se a estudar os tipos mais comuns de violência, por meio de reflexão e análise

sobre a temática. O trabalho tem como objetivo discutir estratégias pedagógicas e didáticas que

efetivem a prevenção e a redução da violência. Busca instrumentalizar os professores e equipe

pedagógica do Colégio Estadual Marquês de Caravelas, situado no município de Arapongas envolvendo

120 (cento e vinte) educadores, para a identificação das ocorrências de casos de violência no ambiente

escolar, compreendendo-a em suas diferentes manifestações e implicações, subsidiando o Projeto

Político-Pedagógico com registro de ações a serem implementadas na escola. Levando em conta sua

complexidade, a violência pode ser concebida como um processo desafiador que exige um tratamento

reflexivo, adequado, fundamentado teoricamente, desprovido de preconceitos. Dessa forma, para

operacionalizar os objetivos propostos, busca-se apresentar alguns conceitos de violência, diferenciando-

o de indisciplina, identificar os principais agentes causadores de tal fenômeno, bem como as principais

causas deste no ambiente escolar e analisar a organização da instituição e o papel da mesma para a

formação do sujeito.

Violência; Indisciplina; 

Estratégias Pedagógicas.

GESTÃO 

ESCOLAR

MARIA DOS ANJOS 

GRANGEIRO DA SILVA

Organização do trabalho 

pedagógico: conflitos e 

desafios na transição de 

5º para o 6º ano do 

Ensino Fundamental

O projeto analisa os desafios e conflitos a serem superados na transição de alunos de 5º para o 6º ano

do Ensino Fundamental e suas implicações na organização do trabalho pedagógico das escolas estaduais.

Considera como ponto de partida a trajetória ao longo de cinquenta anos em que foi constituída a

ampliação da escolaridade obrigatória no Brasil, tendo como foco a organização da educação na

legislação educacional brasileira. Por meio de revisão bibliográfica, apresenta reflexões sobre alguns

fatores que contribuíram para que essa ruptura entre as séries seja responsável por boa parte do

fracasso escolar nas turmas de 6º ano. Argumentamos que os conflitos dessa transição são exacerbados

na medida em que o processo de democratização da educação vem se efetivando, sendo agravados

pelos desafios da formação de professores que atuam no Ensino Fundamental.

Gestão escolar; transição; 

desafios; ruptura; ensino 

fundamental.



GESTÃO 

ESCOLAR

SILVANA APARECIDA 

GALAN VOLTARELLI

Tecnologia na Escola... E 

agora?

O presente projeto apresenta o uso das TICs na escola, tomando como base a Gestão Escolar diante da

incorporação adequada das Tecnologias no processo de ensino aprendizagem, mostrando a grande

diferença entre a teoria e prática. O professor de hoje tem que apropriar-se de transformações

profundas na escola e na sociedade atendendo a exigência de tais mudanças. A incorporação das

Tecnologias de Informação e Comunicação na escola contribui para expandir o acesso à informação

atualizada e promover a criação de comunidades colaborativas de aprendizagem que privilegiam a

construção do conhecimento, a comunicação, a formação continuada e a gestão articulada entre as

áreas administrativas, pedagógica e informacional da escola. Cabe ao gestor escolar então gerenciar,

coordenar, acompanhar e executar atribuições que anteriormente não cabiam no âmbito escolar.

Atualmente, os professores se vêem forçados a utilizar as novas tecnologias da informação que não

dominam e precisam assim, mudar a sua prática na sala de aula, mas muitas vezes mostram-se

resistentes. Este contexto escolar tem provocado um choque cultural entre metodologia e prática,

desencadeando a fragilização da escola no cumprimento de sua função social de formar cidadãos

esclarecidos e críticos. Tal fragilização ocorre no sentido que o professor não acompanhou as mudanças

tecnológicas e o aluno é visto como mero receptor passivo que não exercita sua cidadania. Vivemos a

era do conhecimento, da tecnologia e a escola não pode ficar omissa a tais mudanças. O uso das novas

tecnologias proporciona atividades atrativas e atuais para o processo de aprendizagem tanto do aluno

como do professor.

Gestão Escolar; TICs; 

Conhecimento.

GESTÃO 

ESCOLAR

CLEICIMARA 

APARECIDA CRETELLA

Gestão Escolar: 

articulação e organização 

do coletivo educador na 

perspectiva do 

desenvolvimento 

profissional docente.

O Projeto de Intervenção apresentado tem como objetivo promover a reflexão sobre a complexidade da

profissão docente na perspectiva de construção de uma proposta de desenvolvimento profissional, a

partir da articulação e organização do coletivo educador do Colégio Estadual Humberto Alencar Castelo

Branco, localizada no município de Pinhais-PR. Deste modo, as ações previstas contemplam as etapas do

PDE, desde a organização do projeto até os processos de produção do Caderno Temático,

Implementação na escola e produção de artigo final. A histórica discussão sobre os modelos

educacionais e as metodologias mais eficientes para o processo de ensino e de aprendizagem torna-se

um paradoxo quando dissociado do desenvolvimento profissional docente, pois não é possível negar a

centralidade que ocupa o professor neste processo. Os desafios impostos aos professores, associado às

estruturas escolares exige que adotemos um pensamento divergente sobre a profissão docente de modo 

a compreender o quão complexo e exigente se tornou o trabalho educativo na sociedade

contemporânea. É, portanto, a formação o ponto para o qual convergem os objetivos postos neste

projeto de intervenção, que propõe a partir de reflexões sobre conhecimentos para, na e da prática, a

construção de uma proposta de desenvolvimento profissional, entendendo que somente a partir de

mudanças significativas no processo de formação e profissionalização do professor seja possível almejar

resultados mais qualitativos para a educação.

Desenvolvimento Profissional; 

Profissão docente; Trabalho 

Coletivo.



GESTÃO 

ESCOLAR KATIA MARA DE LARA

Escola e Familia: 

Instituições parceiras no 

enfrentamento e 

combate ao abandono 

escolar, no Colégio 

Alfredo Chaves, no 

município de Colombo/PR

A evasão escolar alcança proporções inaceitáveis, o que causa prejuízos imensuráveis sob os aspectos

econômico, social e humano em qualquer sociedade, podendo, até, indicar o fracasso da instituição

educacional que não desenvolve estratégias que contribuam para modificar a realidade. O problema da

evasão e da repetência tem sido um dos maiores desafios enfrentados no país, sendo muitas vezes

passivamente assimilado e tolerado por escolas e sistemas de ensino. A escola e a família, quando

articuladas, podem enfrentar tais desafios, contribuindo de forma efetiva para que o estudante

permaneça na escola, promovendo a elevação de sua autoestima, bem como sua melhor integração com

o ambiente escolar. Para investigar e propor alternativas, nossa pesquisa será de cunho teórico e as

estratégias de ação deverão conscientizar e integrar escola e família. A escola tem sua filosofia e

metodologia para ensinar, mas, para concretizar o seu projeto educativo necessita da família. Ambas são

essenciais para a aprendizagem e sucesso dos alunos. Evasão; Escola; Família;

GESTÃO 

ESCOLAR MARCOS GOLTZ

O Agente Educacional II 

como gestor de escola 

pública no Paraná

O Agente Educacional II é servidor que pertence ao Quadro de Funcionários da Educação Básica (QFEB),

atuando na parte administrativa dos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, podendo ser

designado a exercer a função de secretário(a), trabalhar na biblioteca e nos laboratórios, organizar e

participar de instâncias colegiadas como por exemplo o Conselho Escolar, assim como de acordo com as

disposições legais, caso eleito, assumir o cargo de diretor(a). Neste contexto, no exercício da atividade

gerencial das escolas é comum surgirem dificuldades e barreiras quanto ao gerenciamento das

atividades, pois, assim como os professores, o agente educacional II geralmente não possui formação

gerencial para exercer convictamente o cargo de gestor de uma unidade educacional e, deste modo, a

importância do significado do estudo quanto as características relacionadas à sua capacidade, na e para

a gestão escolar, procurando estabelecer quais são os atributos e requisitos necessários e condizentes

com os propósitos educacionais no exercício do cargo diretivo.

Gestão; Agente Educacional II; 

eleição diretor

GESTÃO 

ESCOLAR

RITA DE CASSIA 

SCHIEVENIN

Tecnologias e o processo 

de Ensino-Aprendizagem 

voltado à formação dos 

professores no espaço da 

Sala de Apoio à 

Aprendizagem.

O presente projeto visa o uso das ferramentas tecnológicas como apoio ao ensino aprendizagem no

intuito de observar se essas ferramentas poderão aprimorar a prática pedagógica e estimular o processo

de aprendizagem do aluno no espaço da Sala de Apoio à Aprendizagem. A tecnologias está presente fora

e dentro dos muros da escola, porém há ainda um pouco de preconceito ao uso dentro da sala de aula,

mas as mudanças são extremamente rápidas e necessitamos trazê-las para dentro da sala e nós

professores e gestores sentimo-nos na obrigação de acompanhar estas mudanças e adequá-las com

nosso pedagógico, para que a escola torne-se um espaço estimulante, provocativo, dinâmico, instigador

e ativo. E para que isto ocorra realmente nossa tarefa principal é acreditar e fazer acontecer.

Ferramentas Tecnológicas; Sala 

de Apoio; Confiança e 

Comprometimento.,



GESTÃO 

ESCOLAR SILVIA VIEIRA DIAS

O Papel do Gestor como 

liderança na constituição 

do clima e da cultura 

organizacional no espaço 

escolar.

Este estudo discute como a ação dos gestores pode contribuir para a qualidade do ensino partindo da

análise do clima e cultura organizacional do espaço escolar alicerçando-se nos princípios de Paro (2001)

que adverte para a a necessidade de transformação da escola que se apresenta e para tanto, há que se

transformar o sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no interior da escola.

Intenciona-se propor uma análise do clima e cultura escolar a fim de conhecer e favorecer o trabalho da

gestão escolar visando à melhoria da qualidade de ensino nas escolas analisadas. Por meio de um

pesquisa de abordagem qualitativa e procedimento participante pretende-se uma aproximação geral

com os problemas enfrentados pela comunidade escolar por parte dos gestores para que estes possam

realizar um planejamento que pode e deve se iniciar a partir do trabalho deles mesmos, considerando

que são os próprios gestores que irão fazer a diferença para haja um trabalho em equipe de modo a

haver um esforço coletivo e mobilização conjunta para superar as dificuldades do cotidiano escolar, o

que justifica plenamente esta pesquisa, a ser realizada junto aos gestores e demais integrantes da

comunidade escolar de escolas estaduais do município de Colombo, estado do Paraná.

Liderança; Clima; Cultura 

organizacional

GESTÃO 

ESCOLAR

ALVARO ANTONIO DA 

FONSECA

PARTICIPAÇÃO DA 

COMUNIDADE NAS 

AÇÕES DA ESCOLA E 

INSTÂNCIAS COLEGIADAS: 

CONSELHO ESCOLAR, 

GRÊMIO ESTUDANTIL E 

APMF

Com o passar dos anos a comunidade acabou por afastar-se das instituições escolares, ficando sua

participação limitada aos convites feitos pela equipe pedagógica e pela direção para a resolução de

problemas cotidianos. Atualmente, busca-se um modelo de gestão educacional pautado na democracia,

onde toda a comunidade tem a oportunidade de opinar e participar das decisões relacionadas ao

universo que envolve a educação. É possível melhorar a qualidade da escola a partir da participação da

comunidade, sendo de suma importância que estes atuem de forma ativa nas mais diversas instâncias

colegiadas.

Participação; Comunidade; 

Gestão.

GESTÃO 

ESCOLAR

ELIANA DE FATIMA E 

SILVA VIEIRA

O Professor e o Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente

O trabalho visa orientar a comunidade escolar sobre os direitos e responsabilidades a luz Estatuto da

Criança e Adolescentes A Lei 8069/90 (ECA) elevou a criança e o adolescente à condição de sujeitos de

direitos, assegurando-lhes inúmeras prerrogativas e mecanismos de proteção integral. No atual

momento histórico, e por todas as questões de indisciplina e ato infracional estarem presentes nas

nossas escolas, o papel do professor deve ir além da transmissão do conhecimento científico,

envolvendo também o trabalho com valores e, principalmente, a formação da cidadania dos nossos

educandos. Nesse sentido é fundamental analisar e compreender o Estatuto da Criança e Adolescente

como um instrumento de auxilio diante dessas situações. Assim, tanto na formação inicial como na

continuada, o professor não pode ignorar a legislação que rege o seu trabalho na educação. A partir do

momento em que o professor compreender o ECA, ele perceberá que é uma lei aliada e importante para

sua atuação docente, contribuindo ainda mais como um sujeito provocador de mudanças na sociedade.

Educação; ECA; Direitos 

Humanos



GESTÃO 

ESCOLAR GLACI DOS SANTOS

CONSELHO DE CLASSE 

PARTICIPATIVO: UMA 

PROPOSTA A SER 

DISCUTIDA

Partindo de que todo o trabalho educativo é participação ativa e coletiva, pensa-se na necessidade em

um novo olhar ao Conselho de Classe, propondo novas mudanças, novas metodologias e novas posturas,

repensando as práticas e desenvolvendo uma ação democrática visando a formação do cidadão crítico e

participativo no ambiente escolar e na sociedade. Sendo gestora, prestando serviço, no Colégio Estadual

do Campo Juvenal Borges da Silveira Ensino Fundamental e Ensino Médio, a intenção é apresentar uma

proposta a ser discutida no processo de intervenção sobre um novo modelo de Conselho de Classe

propondo a participação da comunidade escolar e efetivando o exercício democrático.

Participação; Avaliação Coletiva; 

Prática Democrática.

GESTÃO 

ESCOLAR JOSIANI MARCONDES

Resignificando o olhar 

sobre a comunidade 

escolar através da 

Educação Ambiental.

Este trabalho tem como foco centra levar os professores a repensar sua prática educativa através da

Educação Ambiental, favorecendo uma nova percepção sobre as questões ambientais. Neste sentido,

pretende-se que os professores compreendam a realidade da escola do campo, utilizando a fotografia

como ferramenta, articulando assim as três dimensões da Organização Escolar: espaço físico, gestão

democrática e organização curricular.

Educação Ambiental; Projeto 

Político Pedagógico; Formação 

de Professores

GESTÃO 

ESCOLAR

MARLON ROBERTO 

FERREIRA

ESCOLA PÚBLICA: 

RECURSOS FINANCEIROS 

E GESTÃO DEMOCRÁTICA

A importância deste projeto se dá pela necessidade de se instigar o interesse e a participação de alunos,

professores, funcionários e pais em entender a origem, destinação, aplicação e funcionamento da gestão

financeira dos recursos destinados à sua escola. É de suma importância que toda a comunidade escolar

tenha conhecimento sobre os recursos que são repassados pelos governos federal e estadual tendo em

vista que há um número expressivo de participantes diretos da educação pública que não demonstram

interesse em conhecer e discutir a gestão financeira de seus estabelecimentos de ensino. Isso ocorre,

não só porque alguns gestores não divulgam as informações para a comunidade, mas também porque

algumas pessoas não querem se envolver, por não julgarem esse tipo de informação importante ou por

confiarem plenamente em seus gestores. O embasamento teórico desse trabalho se pauta pelos

pressupostos de MADZA & BASSI (2009).

Escola Pública; Gestão 

democrática; Financiamento 

Educacional; Instâncias 

Colegiadas; Informação e 

Participação.

GESTÃO 

ESCOLAR MIRIAN LUCIA SANTOS

OS DIVERSOS OLHARES 

DA EVASÃO ESCOLAR NO 

ENSINO MÉDIO DO 

COLÉGIO ESTADUAL 

OLINDAMIR MERLIN 

CLAUDINO

Muitos são os motivos que levam os alunos a abandonar as salas de aula, estes podem estar

relacionados tanto a fatores externos, como a necessidade de trabalhar, quanto a fatores internos, como 

situações ligadas ao funcionamento das instituições escolares. Faz-se necessário que a escola entenda os

problemas que levam à evasão, para poder instituir ações que busquem a minimização desta e, quem

sabe, até mesmo sua extinção.

Evasão Escolar; causas do 

abandono escolar

GESTÃO 

ESCOLAR

AGUIMAR CASTRO 

RAMOS

A IMPORTÂNCIA DO USO 

DO LABORATÓRIO DE 

CIÊNCIAS PARA UMA 

MELHOR COMPREENSÃO 

DE CONTEÚDOS NO 

ENSINO DA FÍSICA

O presente trabalho apresenta a potencialidade de se discutir o uso efetivo do laboratório de ciências,

veiculado com a metodologia da problematização, no espaço da escola pública, como uma das possíveis

ações para se melhorar a educação básica. Para tanto, esse projeto objetiva discutir e trabalhar, um

conteúdo da área da física, a saber, o estudo da óptica, com alunos do curso de formação de docentes

de uma escola pública, buscando proporcionar uma abordagem mais atrativa e dinâmica para que o

aprendizado possa, de fato, relacionar o conteúdo científico, com as práticas sociais cotidianas dos

alunos.

Laboratório de ciências; Estudo 

da Óptica; Experimentação; 

Relação teoria-prática



GESTÃO 

ESCOLAR

LUCILENE APARECIDA 

BRUGIM

O papel da família diante 

da evasão escolar.

A evasão escolar, tema deste projeto, se constitui num constante desafio para o cotidiano dos gestores

das escolas públicas do Estado do Paraná. A escola vem acumulando ao longo de sua história funções de

socializar e preparar para o mundo do trabalho proporcionando aos alunos condições para apropriação

dos conhecimentos científicos sistematizados no currículo escolar. Para o desempenho dessas funções a

escola não pode prescindir do papel da família. Os índices de evasão da escola São Francisco de Assis,

localizada no município de Assis Chateaubriand (PR), escola de pequeno porte, situada numa área de

vulnerabilidade social e econômica, vem suscitando crescentes preocupações em relação aos números

de evasão escolar. Assim o projeto tem como objetivo compreender o alto nível de evasão escolar e o

papel da família na redução destes índices. Os sujeitos alvo da intervenção deste projeto são integrantes

das famílias de alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental, especificamente o 6º ano, com o escopo

de identificar a percepção das famílias acerca das causas da evasão e qual seria o seu papel na redução

para minorar esses índices Evasão; escola; família

GESTÃO 

ESCOLAR

FABIANA LEAL DE 

FARIAS

Avaliação no Conselho de 

Classe: uma reflexão na 

perspectiva da Ética.

O Conselho de Classe é um espaço onde a comunidade escolar tem a possibilidade de reunir-se

coletivamente para discutirem sobre aspectos relacionados à prática pedagógica e estabelecer possíveis

modelos de avaliação, tendo a possibilidade de reorganização do ensino, segundo as características dos

seus alunos. Este é um espaço de reflexão e reorganização, enriquecendo a proposta pedagógica da

escola. Todavia há um caminho a ser percorrido para que esta prática pedagógica seja realizada como

ação educativa e não burocrática. O Conselho de Classe, como espaço de reflexão coletiva e avaliação do

processo de ensino/aprendizagem, tem a necessidade de buscar subsídios que orientem o processo de

avaliação segundo a perspectiva da ética. Para que isso aconteça, torna-se necessário que os

professores, equipe pedagógica e direção tenha conhecimento de estudos que tratam do tema. A parte

filosófica precisa estar presente dando, à equipe escolar, a base teórica necessária para que o ensino

seja repensado e busquem possíveis caminhos para que a educação consiga atingir seus objetivos. Esta

será realizada por meio de estudos do teólogo Tomás de Aquino e de Aristóteles, os quais tratam da

ética como princípio para as ações humanas. Segundo eles, é por meio das virtudes que o indivíduo age

na sociedade, de acordo com a justiça, transformando- a, para que o Ser atue como cidadão.

Conselho de classe; avaliação; 

Ética

GESTÃO 

ESCOLAR

FLAVIO PASCOAL 

BORGES

CURRÍCULO FORMAL E 

FUNCIONAL: A 

FORMAÇÃO COLETIVA 

NO ESTADO DO PARANÁ

O presente, tem por objetivo analisar a construção coletiva do Currículo de Educação Especial no Estado

do Paraná. Levando-se em consideração o Currículo Formal e Funcional pretende-se expor um trabalho

voltado à prática social no interior das Escolas de Educação Especial e em especial uma realidade da

Escola de Educação Especial Professora Yara Serafim – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na

Modalidade Educação Especial. O desafio de trabalhar e ter um Ensino de Qualidade, passa pelo crivo de

compreender democraticamente a importância de contemplar o Currículo Formal e Funcional na

elaboração, na efetivação e no cumprimento dos mesmos a garantir aos educandos (as) ensino-

aprendizagem. Ao realizarmos uma conclusão imediata pode-se dizer que o Currículo se constrói

na/para Prática Educativa no interior de nossas escolas.

Educação; Currículo;Currículo 

Formal; Currículo Funcional



GESTÃO 

ESCOLAR

LILIAN CRISTINA DE 

SOUZA GUIMARAES

Gestão Escolar: 

Levantamento e Análise 

das Políticas Educacionais 

Voltadas para as 

Populações Indígenas no 

Brasil: 1960 – 2010

GESTÃO ESCOLAR: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA AS

POPULAÇÕES INDÍGENAS NO BRASIL: 1960 – 2010 Lilian Cristina de Souza Guimarães Ruth Izumi

Setoguti RESUMO Este projeto será desenvolvido no Colégio Estadual Marechal Rondon – EFMP,

município de Campo Mourão, no ano de 2015, tendo como público alvo alunos do Ensino Fundamental,

séries finais. O projeto tem como objetivo mapear políticas públicas formuladas para assegurar os

direitos dos povos indígenas, sobretudo às relacionadas à educação, no período de 1960 a 2010 e

verificar se tais políticas são eficazes e se são monitoradas e acompanhadas pela sociedade/estado

brasileiro. Propõe-se a produção de um Material Pedagógico em formato de Sequência Didática, com

conteúdos para serem desenvolvidos em sala de aula. Para tanto se realizará uma pesquisa bibliográfica

sobre os processos histórico-culturais, político-econômicos vivenciados pelas populações indígenas,

como se procedeu ao resgate histórico da ação do poder público no período escolhido para esta

pesquisa, a fim de analisar essas políticas públicas. Também será realizado um estudo da legislação

pertinente ao tema no período estudado e no histórico retomado. Todo o material elaborado e os

resultados obtidos serão organizados e apresentados posteriormente na forma de um artigo. Palavras

chave: Gestão Escolar; Políticas Educacionais; Educação Indígena

Gestão Escolar; Políticas 

Educacionais; Educação Indígena

GESTÃO 

ESCOLAR MARIA INEZ LOPES

Encontros e Reencontros 

em Leitura e Escrita: 

envolvendo alunos do EJA 

na produção literária.

Com o advento da modernidade, a humanidade passou a ter informações mais rápidas que a própria

leitura cotidiana da sala de aula. Com as novas gerações, de antenas a computadores, notebooks,

tablets, netbook, ultrabook e principalmente as redes sociais, nos permitiram presenciar, no ambiente

escolar, a diminuição do interesse por uma escrita com mais qualidade gramatical, onde se respeite a

concordância verbal dentre outras normas textuais. Surge, no entanto, o abreviamento da escrita e a

perda de interesse pela leitura, principalmente nos nossos alunos que frequentam o Ceebjacam na

Unidade de Campo Mourão. Acreditamos firmemente, que neste momento o papel do educador e do

gestor escolar é reverter este quadro pedagógico através de estudos e pesquisas que irão direcionar os

caminhos para uma mudança educacional dentro da referida unidade. Buscamos evitar os altos índices

de reprovação dos alunos e a evasão escolar, que possam refletem negativamente nos dados

educacionais do Colégio e dificultam a atuação dos gestores escolares. Neste sentido propomos uma

pesquisa inicial descritiva, envolvendo vinte alunos matriculados no Colégio na disciplina de Língua

Portuguesa, buscando confirmar a hipótese. Com a ajuda das Tecnologias Educacionais iremos

desenvolver e criar materiais pedagógicos que auxiliem o desenvolvimento da temática: Encontros e

Reencontros em Leitura e Escrita: envolvendo alunos do EJA na produção literária. Concluindo o

proposto com o lançamento do livro de poesias.

Língua Portuguesa, Leitura, 

Tecnologias Educacionais e 

Gestão Escolar.



GESTÃO 

ESCOLAR SONIA SENGER

Título: Quais aspectos 

internos estão 

relacionados com a 

evasão dos alunos do 

curso técnico em 

Administração-

Subsequente ofertado no 

Colégio Estadual de 

Campo Mourão?

O Projeto objetiva analisar os índices de evasão apresentados no Curso Técnico em Administração-

Subsequente do Colégio Estadual de Campo Mourão. O resultado obtido na pesquisa servirá de suporte

para a elaboração de curso de extensão e do artigo final.

Educação Profissional, Evasão 

Escolar

GESTÃO 

ESCOLAR

MARIA LUCIA DA SILVA 

ROCHA

ESCOLA SUSTENTÁVEL: 

UMA AÇÃO PARA O 

FUTURO, COM OS 

PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO E 

REPRESENTANTES DE 

TURMAS DO COLÉGIO 

ESTADUAL PADRE 

CARMELO PERRONE, 

CASCAVEL-PR

A ação do homem na relação com o meio ambiente tem interferido significativamente nos ecossistemas,

causando degradação ambiental. Essa degradação teve início no século XIX com o desenvolvimento

industrial e tecnológico. A preservação ambiental é uma forma de garantia de vida futura do cidadão,

uma maneira de educar para a sustentabilidade evitando a evolução dos problemas ambientais atuais:

contaminação dos recursos hídricos, contaminação do solo, poluição atmosférica, devastação de

florestas, caça indiscriminada e outros. Este Projeto de Intervenção Pedagógica implementará no Colégio

Padre Carmelo Perrone o Projeto Escolas Sustentáveis do MEC em parceria com a UNIOESTE, visando

desenvolver os principais aspectos da sustentabilidade, diminuindo o uso dos recursos naturais e a

geração de resíduos sólidos, bem como sua destinação correta em lugares apropriados no interior do

mesmo. Para que esta transição aconteça o Colégio passará por adequações na sua estrutura física, na

proposta curricular e na gestão escolar que deverá ser democrática.

Educação Ambiental. Escola 

Sustentável. COM-VIDA.

GESTÃO 

ESCOLAR

SILVIA CANDIDO 

GABRIEL

A participação do Grêmio 

Estudantil em uma gestão 

democrática

Atualmente a participação do Grêmio Estudantil na gestão da escola, tem se limitado a atividades de

caráter recreativo, desportivo ou ainda, apenas como cumprimento da legislação, que prevê a

necessidade da existência do Grêmio, como instância representativa dos estudantes, na gestão

democrática da escola. O projeto aqui apresentado tem como objetivo fortalecer a atuação do Grêmio

Estudantil, como uma instância colegiada com participação efetiva na gestão escolar.

Gestão escolar; Grêmio 

Estudantil; Participação



GESTÃO 

ESCOLAR

JOAO APARECIDO 

ALVES

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

DA ESCOLA PÚBLICA: 

COMPETÊNCIAS E 

DESAFIOS DO CONSELHO 

ESCOLAR

Embora constitua um dos princípios do ensino público, estabelecidos pela Constituição Federal de 1988

e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN no 9.394/96, a efetiva democracia no

processo de gestão das escolas públicas do Estado do Paraná ainda é uma quimera que demanda um

longo processo de construção. Na contramão dos esforços empreendidos no sentido de planejar e

destinar recursos, com vistas à melhoria da qualidade da educação, perdura um modelo de gestão que

não propicia as mínimas condições de participação das comunidades escolar e local na busca de

soluções conjuntas para os crônicos problemas da escola pública. Ainda que as instâncias colegiadas

configurem-se como instrumentos de gestão compartilhada, o poder de decisão continua centrado na

figura do diretor. Acreditamos, no entanto, que o Conselho de Escola, consciente de suas competências

e desafios, tem papel decisivo na elevação dos níveis de participação e na efetivação de processo

democrático em âmbito escolar. O colegiado deve liderar e coordenar a participação e o envolvimento

de todos os interessados no debate dos problemas vivenciados pela escola, visando à busca e à

construção coletiva de soluções. Neste sentido, pretende-se, por meio de pesquisa bibliográfica e de

campo, subsidiar a comunidade escolar da Escola Estadual Princesa Izabel, Município de Cianorte,

Estado do Paraná, na discussão de formas de ampliação dos espaços de participação dos envolvidos no

processo educativo na gestão da escola. Intenciona-se reunir a comunidade escolar, bem como o

Conselho de Escola, para discutir e construir, coletivamente, formas alternativas de consolidar a

democracia na escola.

gestão; democracia; escola; 

participação

GESTÃO 

ESCOLAR

JULIANA CALABRESI 

VOSS DUARTE

Sexualidade: Todos/as 

temos direito a ela

Este trabalho permite estudar e refletir sobre os princípios legais que asseguram os direitos

fundamentais da pessoa com deficiência reconhecendo as características referentes à sexualidade e as

violações decorrentes do abuso sexual. Com todos os esforços em concretizar a efetivação dos direitos

humanos expressos nos documentos legais, não podemos negar que houve no decorrer da história

muitas conquistas em virtude da aplicabilidade das leis existentes, mas ainda há muita luta em

concretizá-los em todos os cantos do mundo. A violência seja ela de que forma se originar, se constitui

como uma violação dos direitos da pessoa com ou sem deficiência. Este fenômeno abrange várias

situações caracterizadas pela desvalorização do ser humano nas relações interpessoais. Dentre os tipos

de violência que acometem crianças, adolescentes e mulheres a violência sexual merece atenção.

Mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente expostas a maiores riscos, tanto no lar como

fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento negligente, maus tratos ou

exploração. Diante do abuso sexual e suas manifestações negativas destaca-se a importância do trabalho

da educação sexual escolar, para que a criança tenha conhecimento sobre seu corpo, a existência do

abuso sexual e o poder de enfrentamento. Neste sentido a comunidade escolar é uma grande aliada

para realizar a educação sexual, contribuindo para o reconhecimento e enfrentamento dos casos de

abuso sexual existente entre os alunos com e sem deficiência. Deste modo podemos apresentar que a

sexualidade nos acompanha em todas as etapas de nossa vida, podendo ser vivida e experimentada sem

medos e repressões.

Sexualidade; direitos humanos; 

deficiência



GESTÃO 

ESCOLAR

ROSA LICI LUCHETTI 

MAIDL

6º ANO EF - CONHECER 

PARA SABER INTERVIR

Este projeto tem por objetivo diagnosticar a complexidade que envolve o ingresso do estudante no 6º

Ano do Ensino Fundamental Anos Finais, bem como a consequência dessa transição na sua

aprendizagem, sugerindo possibilidades de articulação pedagógica na tentativa de intervir nesta ruptura

e, consequentemente provocar impactos positivos a serem evidenciados nos resultados das avaliações

internas e externas de rendimento escolar. Para tal identificar-se-á quem são os estudantes dos 6º anos

do Ensino Fundamental de Nove Anos, a fim de compreender esta fase do desenvolvimento humano. Far-

se-á análise dos apontamentos dos discentes dos 6º anos do Ensino Fundamental de Nove Anos, a partir

de questionário explorando sua experiência com a Avaliação Externa do MEC – Prova Brasil,

considerando as expectativas e anseios com esta nova etapa. Utilizar-se-á os índices das Avaliações

Externas dos 6º anos como subsídio para a elaboração de intervenções pedagógicas junto aos docentes

e equipe pedagógica refletindo sobre a importância de articulações pedagógicas no processo de

transição escolar do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos, estabelecendo relação

entre os descritores das avaliações externas Prova Brasil e SAEP. Desta forma, propor-se-á o

estabelecimento de intervenções pedagógicas necessárias, visando minimizar o impacto sofrido pelo

estudante no processo de transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos,

contribuindo para o êxito da continuidade do processo educacional que consequentemente poderá

refletir na melhoria dos índices das Avaliações Externas.

Ensino Fundamental; Avaliação 

Externa: Articulação; 

Intervenções Pedagógicas; 

Aprendizagem

GESTÃO 

ESCOLAR

TARCIA ZULMIRA 

MARCOLINI

CONSELHO DE CLASSE EM 

BUSCA DE NOVAS 

CONCEPÇÕES

O Conselho de classe é um dos vários mecanismos que possibilitam a gestão democrática na instituição

escolar, no entanto o envolvimento e a participação ativa e coletiva de seus protagonistas, implicando

na necessidade de repensar o coletivo escolar se torna indispensável, transformando-o coletivamente

em um momento de reflexão da ação pedagógica da escola. O Conselho de Classe é um momento de

discussão na instituição escolar no sentido de buscar novas ações que colaborem com o processo de

ensino e aprendizagem, tendo em vista o sucesso escolar do aluno. Porém, a forma como vem sendo

concretizado nas escolas, tem sido causa de inquietação, visto que, os professores se reúnem - se para

avaliar os alunos, prevalecendo discussões acerca de aspectos comportamentais. Essa prática tem

conduzido o conselho de classe à aversão e descrédito, até mesmo pelos próprios educadores que o

realizavam. Frente esta realidade o projeto justifica-se na realização de uma reflexão sobre o Conselho

de Classe, salientando o caráter avaliativo voltado para o redimensionamento da ação pedagógica e a

escassa intervenção destas ações na recuperação da aprendizagem do educando, a fim de colaborar

para que o resultado alcançado seja outro. Portanto o trabalho a ser desenvolvido terá como reflexão –

ação a seguinte argumentação: O Conselho de classe sendo uma ação democrática de avaliação coletiva

pode-se questionar: como assegurar que as ações elaboradas nos conselhos de classe gerem resultados

reais e garanta a aprendizagem do educando?

Conselho de 

Classe;Participação;Intervenção;

Ação;Nova concepção



GESTÃO 

ESCOLAR ANGELA CRISTINA RUIZ

O uso de Tecnologias na 

Educação

O Programa de Desenvolvimento Educacional de 2014 na sua estrutura organizacional, contempla

atividades e tem por objetivo subsidiar a Implementação do Projeto Pedagógico “O Uso de Tecnologias

na Gestão Escolar”, no Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba, e constitui um

aprofundamento sobre o uso de tecnologias educacionais a disposição da equipe de gestão, funcionários

administrativos e equipe pedagógica.

O desejo de investigar e conhecer o uso de recursos tecnológicos, numa proposta de formação

integrada, motivou a pesquisa com objetivo de resolver questões relevantes do cotidiano escolar, refletir

sobre um novo olhar no desenvolvimento de atividades pedagógicas de intervenção.

Tecnologias, Educação, Gestão 

Escolar

GESTÃO 

ESCOLAR DANIELE KAMINSKI

As Atribuições do 

Conselho do Magistério 

do Estado do Paraná

A intenção deste projeto é desenvolver com o quadro funcional (professores, equipe pedagógica,

direção, serviços gerais e administrativos), do Colégio Estadual Santa Cândida, conhecimentos e

reflexões sobre a legislação que orienta os Processos Administrativos Disciplinares, bem como seu

trâmite legal dentro da Secretaria de Estado da Educação. O Conselho do Magistério é um órgão de

caráter disciplinar, responsável em opinar nos processos administrativos disciplinares, esses processos

são irregularidades cometidas por servidores concursados vinculados a Secretaria de Estado da

Educação. Como na justiça comum existem leis específicas para regir tais irregularidades, e no nosso

caso as Leis vigentes são: A Lei 6174/70 (Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná) e a Lei

Complementar 07/76 (Legislação do Magistério). O trabalho será desenvolvido através de um

questionário de aferição, para identificar o grau de Conhecimento dos servidores em relação ao

Conselho do Magistério e suas atribuições, bem como estudo das Leis, elaboração de um processo

administrativo passo a passo e confecção de material didático para apoio dos servidores.

Conselho do Magistério; 

Atribuições; Legislação

GESTÃO 

ESCOLAR

EDNA APARECIDA DE 

SOUZA HARNISCH

Evasão Escolar nos Cursos 

Subsequentes

A evasão escolar tornou-se uma preocupação do Estado pelos elevados indicadores bem como pela

dificuldade em solucioná-la. São muitos os fatores que levam o aluno a deixar de estudar como: a

necessidade de entrar no mercado de trabalho; a falta de interesse pela escola; dificuldades de

aprendizagem por falta de recursos materiais ou bagagem cultural estreita, ou seja, exclusões de toda

ordem advindas de fatores internos e externos ao ambiente escolar. Sabemos que o problema da evasão

escolar não é uma situação nova e não é só de responsabilidade das escolas, educadores e Secretaria. A

questão tem suas raízes na forma como a sociedade esta organizada, porém ninguém deve manter-se

alheio, precisamos que cada um assuma a sua parcela de responsabilidade. Surge dessa necessidade a

realização deste projeto com o objetivo de analisar, identificar e obter respostas e possíveis soluções

que visem reduzir os índices de evadidos. No desenvolvimento desse trabalho procurar-se-á identificar

de forma objetiva as reais causas da evasão do curso subsequente de Meio Ambiente do Colégio Elysio

Vianna. Através de interação com a equipe pedagógica professores e alunos.

Evasão Escolar; Educação; Gestão 

Escolar; Cursos Subsequentes



GESTÃO 

ESCOLAR

EDSON ANDRE 

PEGORARO

Os sujeitos da 

Comunidade Escolar em 

Diálogo.

Pensar uma Gestão Democrática com o diálogo requer um espaço escolar constituído pela participação

de toda a Comunidade Escolar, por meio de um diálogo aberto e franco sobre as ações educacionais

como planejamentos, reuniões pedagógicas, programas e projetos realizadas no espaço escolar. É a

união desses elementos que assegura a legitimidade de uma gestão democrática, tornando a

Comunidade Escolar parceira e corresponsável pela Gestão. Portanto, o diálogo se apresenta como

fundamental no processo formativo, educacional, politico, administrativo e pedagógico para a

consolidação de uma Escola realmente democrática. Os sujeitos da Comunidade Escolar é que fazem a

Escola e eles tem de estarem engajados para que as coisas realmente se efetivem dentro do espaço

Escolar. O objetivo deste trabalho é reavivar o espaço do Conselho Escolar como força articuladora para

com a comunidade escolar – grêmio estudantil, equipe pedagógica, funcionários, pais e estudantes.

Pretende-se, assim, fornecer material e encaminhamentos que subsidiem a prática de uma Gestão com

o diálogo, em que todas as instâncias colegiadas tenham a formação e a contribuições necessárias para

que este público constitua uma escola realmente democrática e alicerçada no diálogo. Para tanto, uma

revisão bibliográfica será necessária sobre o tema, pautada em autores como Dermival Saviani, Paulo

Freire, Jurgen Habermas, Vitor Paro e Juarez Gomes Sofiste. A intenção é, ainda, elaborar e aplicar um

questionário junto aos diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar para verificar o

entendimento dos mesmos em relação à gestão democrática e o papel do diálogo no âmbito escolar.

participação;diálogo;Gestão 

Democrática;Conselho Escolar

GESTÃO 

ESCOLAR

MARIA APARECIDA DE 

FREITAS

Ato de Reconhecimento 

do Curso: Procedimento 

Regulatório que Atesta a 

Qualidade de Ensino e as 

Condições Educacionais.

O presente trabalho visa contribuir com gestores escolares, técnicos pedagógicos dos NREs, equipes

pedagógicas, secretários(as) e docentes da Rede Pública de Educação do Paraná, no sentido de subsidiar

as intituições do Sistema Educacional no processo de reconhecimento de seus cursos e como

constatação da qualidade das atividades educativas desenvolvidas no âmbito escolar. Também tem a

finalidade de elaborar um Projeto de Intervenção Pedagógica sobre as instituições de ensino da Rede

Pública de Ensino do Paraná, que não demonstram condições para obtenção de reconhecimento diante

de suas condições educacionais e da temporariedade da vigência das autorizações de funcionamento de

seus cursos, bem como subsidiar a elaboração de um Manual de Instrução ou Documento Síntese, com

orientações e procedimentos para que as instituições de ensino tenham informações e subsídios que

lhes possibilitem a regularidade de funcionamento, tendo como premissas a ordenação e a

sistematização dos processos de regulação, evidenciando o reconhecimento do curso no sentido de

favorecer o aperfeiçoamento dos padrões de gestão escolar nos NREs e Instituições de Ensino, assim

como oportunizar o desenvolvimento de ações que contribuam para a formação/qualificação dos

profissionais envolvidos nesse processo.

Regulação; Reconhecimento; 

Legislação; Instituições; Gestão



GESTÃO 

ESCOLAR

MARINA DE OLIVEIRA 

SANTOS SEGALLA

ENEM E O CURRÍCULO DA 

ESCOLA: QUAIS OS 

SABERES RELEVANTES?

A proposta de trabalho é proporcionar discussões a respeito dos saberes relevantes para os educandos

do Ensino Médio, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, partindo-se de algumas

considerações a respeito de questões do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Para tanto a análise

de alguns documentos que embasam o redesenho curricular do Ensino Médio Inovador, também

contribui para o estudo proposto. É importante notar que algumas atividades com vistas ao redesenho

curricular do Ensino Médio Inovador que, por extensão podem ser aproveitadas no Ensino Médio, já

foram propostas pelas equipes disciplinares da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, por

intermédio do Departamento de Educação Básica – DEB/SEED. Assim sendo, as sugestões apresentadas

pelas equipes integram os recursos materiais para o estudo em questão. A abordagem desta pesquisa

consiste na análise e discussão de situações-problema oriundas de algumas questões do ENEM e das

atividades sugeridas pelas equipes disciplinares do DEB/SEED, para o redesenho curricular do Ensino

Médio. Espera-se que tais discussões sensibilizem os docentes no sentido de repensarem suas práticas

pedagógicas quanto a seleção de saberes que sejam relevantes, de fato, à vida dos educandos.

ENEM; Saberes Relevantes; 

Currículo.

GESTÃO 

ESCOLAR

MARIO AUGUSTO 

MAYER

Implementação de Curso 

sobre Pedagogia de 

Projetos como Formação 

Docente Continuada uma 

Proposta de Gestão 

Escolar

A capacitação docente permanente, é, provavelmente, um dos grandes desafios educacionais dos dias

atuais. Ao nos propormos implantar um curso sobre a Pedagogia de Projetos, usando parte da hora

atividade do professor na escola, nos parece uma oportunidade de buscar uma solução para este

problema. A Pedagogia de Projetos, associada a utilização das diversas ferramentas tecnológicas

existentes na escola, conduz a produção coletiva do conhecimento, através de atividades onde os alunos

podem utilizar as diversas mídias existentes na escola e também, de fora dela, ferramentas estas que os

alunos tem pleno domínio. Depois de uma aula sobre ângulos,os alunos podem sair com seus aparelhos

de celular fotografando locais da escola onde estes ângulos estão presentes. Apresentam através da TV

Pendrive, este material, depois a professora de arte, utiliza para o desenvolvimento de seus conteúdos,

o professor de Língua Portuguesa elabora textos sobre o assunto junto com estes alunos, e assim por

diante. Isso constrói conhecimento, produz interdisciplinaridade, a contextualização passa a ser

metodologia, e a Gestão Escolar poderá transformar estas atividades em projeto pedagógico. Os alunos

podem debater seus projetos através das mídias, e o professor passa a ser um motivador e orientador

destas pesquisas. Ao orientar estes projetos, os alunos e professores constroem conhecimentos

compartilhados, isso pode ser uma forma de capacitação em atividade e permanente.

Projetos; Interdisciplinaridade; 

Capacitação; Conhecimento; 

Gestão



GESTÃO 

ESCOLAR

MILDRE MERI 

NOVAKOSKI 

MARGARIDI

VIOLÊNCIA ESCOLAR: 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

PELA ESCOLA E PELO 

ESTADO ATRAVÉS DE 

PROGRAMAS, PROJETOS 

E POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA O 

ENFRENTAMENTO DA 

VIOLÊNCIA ESCOLAR

O presente projeto de intervenção pedagógica na escola tem por finalidade propor um projeto de

enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, mediante o desenvolvimento de um grupo de

estudos sobre o tema, com a equipe pedagógica de colégio vinculado à rede estadual de educação,

como parte do programa de formação continuada de professores, realizado pelo Plano de

Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. As estratégias de ação

abrangerão estudos sobre o índice de violência escolar no Estado do Paraná e comunidade escolar,

seguido de intervenção pedagógica direcionada ao trabalho em conjunto com a equipe pedagógica do

colégio participante, tendo como parte da ação a criação da rede de proteção local, como meio de

enfrentamento a violência escolar. A pretendida rede de enfrentamento à violência, terá como membros

a equipe pedagógica, professores e representantes dos alunos. A intenção será, além de identificar focos

de violência, criar um grupo de trabalho que planejará e desenvolverá ações de enfrentamento ao

problema, fazendo encaminhamentos quando necessário a outras instâncias e convidando a família e

instituições a participarem do diálogo.

Violência escolar. Redes de 

proteção. Enfrentamento à 

violência.

GESTÃO 

ESCOLAR

OTAVIO TARASIUK 

NAUFEL

Educação de Jovens e 

Adultos no Paraná: 

Exames de Certificação 

versus Escolarização

O tema de estudo envolve uma ação educacional importante na busca da cidadania, visto que, avaliar o

impacto dos Exames de EJA do Paraná, do ENCCEJA e ENEM, como Políticas Públicas de um estado-

avaliador na EJA, como função social dos mesmos no processo de formação, exigindo repensar a

diferenciação entre certificação e creditação, junto aos educandos, educadores e técnicos pedagógicos

da EJA. Buscar-se-á identificar as aproximações e distanciamentos nas estratégias utilizadas nos

referidos exames frente a LDBEN e as DCEs.

Políticas Públicas; Exames; 

Certificação; Avaliação; Educação 

de Jovens e Adultos.

GESTÃO 

ESCOLAR

SANDRA MARA 

MONTEIRO

O papel da escola perante 

o enfrentamento à 

violência contra crianças 

e adolescentes

O presente projeto de intervenção pedagógica na escola tem por finalidade propor um projeto de

enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, mediante o desenvolvimento de atividades de

capacitação pedagógica dirigida à equipe pedagógica, direção, professores e comunidade escolar, como

parte do programa de formação continuada de professores, realizado pelo Plano de Desenvolvimento

Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O problema a ser enfrentado versa sobre o

papel da escola perante o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. O objetivo geral

deste projeto consiste em verificar o papel da escola no enfrentamento à violência contra crianças e

adolescentes, tendo como objetivos específicos: analisar os documentos que protegem as crianças e

adolescentes; buscar estratégias para que os professores consigam trabalhar com a problemática da

violência contra crianças e adolescentes; verificar quais os órgãos que atuam na rede de proteção e que

atendem às crianças e adolescentes; auxiliar os professores na identificação de evidências de violência

contra a criança e o adolescente; sensibilizar e conscientizar a comunidade escolar sobre os prejuízos

causados pelas diversas formas de violência das crianças e adolescentes; estreitar as relações e integrar

os sistemas de ensino ao fluxo de notificação e encaminhamento junto à rede de proteção; e, levar os

profissionais da educação à compreensão da escola como um espaço social. Tais objetivos nortearão a

aplicação deste projeto de intervenção pedagógica, mediante o desenvolvimento de uma pesquisa-ação

sobre o tema.

Violência escolar. Rede de 

proteção. Enfrentamento à 

violência.



GESTÃO 

ESCOLAR

SULAMITA DA SILVA E 

SOUZA FERNANDES

O agente Educacional 

como intelectual orgânico 

na escola:uma 

abordagem gramsciana

O movimento dos trabalhadores em educação e, atualmente, o Ministério da Educação está propondo a

formação continuada dos trabalhadores não-docentes como um dos mecanismos de melhoria da

qualidade do ensino e a realização da meta de democratização da educação básica, tendo em vista uma

participação mais efetiva e consciente no processo educativo da escola. Como os Agentes Educacionais

se veem frente a sua identidade e profissionalização e qual a visão da escola dessa trajetória frente à

Gestão democrática da escola pública?. A reeleitura que se faz de \"intelectuais orgânicos\" é

desprovida da elitização dos intelectuais e reporta-se a Antonio Gramsci (1978) na valorização da

singularidade do saber popular, da socialização do conhecimento, das lutas políticas e das qualificações

interiores da classe dos agentes educacionais. Orgânicos nesse sentido são os conectados ao mundo do

trabalho, interligados no projeto de uma escola de qualidade e democrática. GRAMSCI, A. Quaderni del

carcere.Turim:Einaudi,1975.

Agentes Educacionais, 

identidade, profissionalização, 

gestão democrática.

GESTÃO 

ESCOLAR CLEIDE INES GRIEBELER

Conselho de Classe 

Enquanto Avaliação: Um 

Desafio para a escola de 

Ensino Médio

O presente Projeto apresenta a Intervenção Pedagógica que será realizada no Colégio Estadual Costa e

Silva de Itaipulândia – Pr, no 1º semestre de 2015 com professores, alunos, equipe pedagógica e direção

na turma de 1º ano do ensino médio noturno. A problemática central é: Qual o papel do conselho de

classe na avaliação do processo de ensino e aprendizagem? O Projeto objetiva analisar o conselho de

classe enquanto ferramenta de avaliação do processo de ensino e aprendizagem, problematizando os

conceitos de avaliação; buscando conscientizar os alunos da importância da participação, fomentando a

construção de um conselho participativo, desenvolvendo atividades de grupo e individuais com pesquisa

e reflexões. Espera-se que este projeto possa contribuir no processo de avaliação escolar onde o

conselho de classe se faz presente como instância colegiada, pois os dados levantados junto ao colégio

em relação ao abandono, reprovação e aprovação por conselho no 1º ano noturno estão muito aquém

do desejado para uma instituição de ensino, e exigem maior reflexão. Dos alunos matriculados em 2011

no 1º ano noturno apenas 21% concluíram em 2013 o ensino médio, ou seja, no tempo ideal de 3 anos.

São estas as principais questões a serem debatidas neste projeto.

Conselho de classe; Avaliação; 

Participação.

GESTÃO 

ESCOLAR

MARIA DE FATIMA VAZ 

DOS SANTOS 

BERTIPAGLIA

EVASÃO ESCOLAR NA EJA: 

UM ESTUDO NA ESCOLA 

PROF. ORIDES BALOTIN 

GUERRA

Estudos abordando o tema evasão escolar, realizados nos últimos anos, por diversos autores,

demonstram a necessidade de mudanças nas escolas. Este estudo tem o intuito de encontrar meios de

manter os alunos da EJA no ambiente escolar, investigando as possíveis causas e consequências deste

abandono na Educação de Jovens e Adultos no Colégio CEEBJA Prof. Orides Balotin Guerra, no Município

de Foz do Iguaçu. O tema surgiu após constatar que no ano de 2013 houve um número demasiadamente

elevado de alunos evadidos do recinto escolar, surgindo assim, a necessidade de compreender os

motivadores desta evasão na modalidade de EJA. Para isso, é necessário compreender o contexto social

que esses jovens e adultos estão inseridos e quais as suas expectativas com relação à escola, bem como

refletir sobre o trabalho educativo e a importância da prática pedagógica dos professores para

estabelecer uma relação de aprendizagem coerente e capaz de manter esses alunos na escola. EJA; Evasão; Adultos; Escola.



GESTÃO 

ESCOLAR

MARIA IZABEL 

QUEVEDO MARTINS

Lousa digital interativa, 

suas contribuições e 

desafios para os 

profissionais da educação

Sabemos que nos dias atuais os adolescentes e também as crianças fazem uso das mais variadas mídias

(celulares, televisões, tablets, computadores, notebooks, netbooks entre outros). E essa facilidade ao

acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, certamente influencia na formação,

tornando-os mais ativos e exigentes. Percebe-se, portanto, a necessidade dos professores incorporarem

em sua prática pedagógica uma nova maneira de ensinar, isto é, fazer uso de novas metodologias e de

novas tecnologias. Segundo TAILLE (1990), a escola precisa mudar para receber essa geração de alunos

que mudou e já incorporou em suas atividades diárias as novas tecnologias. Como assessora Pedagógica,

percebo que não basta as tecnologias chegarem nas escolas, pois, estas por si só não resolvem os

problemas educacionais, elas são apenas ferramentas a serem utilizadas pedagogicamente na

construção do conhecimento. A questão é como usar essa nova ferramenta, no nosso caso a Lousa

Digital Interativa, para aumentar o interesse dos alunos e melhorar o aprendizado. A Tecnologia da

Lousa Digital pode atuar em aspectos fundamentais no Ambiente Escolar: melhorando a vida do

professor; melhorando o aprendizado dos alunos. Enquanto ferramenta tecnológica, a Lousa Digital abre

novas perspectivas e estratégias de ensino e aprendizagem, uma vez que possibilita várias formas de

utilização, entre elas: inserção de imagens, textos, vídeos, buscas na internet. A Implementação do

projeto está voltada para a formação dos profissionais da educação do Colégio Estadual Ulysses

Guimarães de Foz do Iguaçu, para o uso dessa tecnologia de forma lúdica e motivadora, buscando

alternativas e práxis pedagógicas plausíveis de interação e mediação dos conhecimentos.

Tecnologias; Lousa Digital; 

metodologias; aprendizado; 

alunos.

GESTÃO 

ESCOLAR TELMA DOS SANTOS

A Educação Ambiental 

Transformando o Espaço 

Escolar: da Reflexão à 

Ação

A escola exerce fundamental importância para a formação plena da pessoa humana, é nela que o aluno

adquire conhecimentos de natureza científica, mas também aprende a interagir, a aceitar as diferenças,

se relacionar com as pessoas e outros elementos inerentes à sua coexistência. A partir da análise das

atitudes dos alunos em relação ao ambiente escolar foi possível perceber a necessidade de uma ação

pedagógica que desperte neles a responsabilidade de cuidar do seu próprio meio, abordando as

consequências do descaso com as questões ambientais. Para isso é necessário que a gestão da escola

seja comprometida com essas questões, promovendo situações de aprendizagem onde se coloque em

prática ações que, além de despertar a consciência ambiental, transforme o cotidiano escolar. Sendo

assim, este trabalho propõe, através da prática e do envolvimento coletivo desenvolver nos alunos

comportamentos ambientalmente corretos por meio de ações concretas, tendo como ponto de partida

o próprio ambiente escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis. Enfim, por meio da

educação ambiental, despertar a consciência necessária nos alunos para que possam respeitar o

ambiente escolar coletivo, visando mudanças de atitudes e valores que os levem, além de preservar, a

construir melhorias básicas que tornem o espaço escolar ambientalmente agradável e atrativo.

Educação Ambiental; Ambiente 

Escolar; Sensibilização.



GESTÃO 

ESCOLAR

ANA GRAZIELA 

SCHMITZ

A relação afetiva entre 

educador e educando 

pode amenizar a 

problemática da evasão 

nas turmas da EJA?

Este trabalho visa estudar a relação educador e educando na prática pedagógica em EJA. A ideia é

verificar a importância do afeto para o estreitamento desta relação e, consequentemente para o sucesso

na aprendizagem, diminuindo assim os índices de evasão. Este estudo pretende desenvolver atitudes e

metodologias que tornem a sala de aula um ambiente acolhedor e familiar para o educando, onde ele

sinta-se encorajado a expor o que pensa e receber o que precisa para seu desenvolvimento cognitivo e

intelectual. Acreditamos que o fortalecimento das relações afetivas pode amenizar a evasão escolar nas

turmas de Educação de Jovens e Adultos, um sério problema das nossas escolas atualmente.

afeto; cognição; educador; 

educando; evasão

GESTÃO 

ESCOLAR

REGINA ELENA 

DAMBROS

ENFRENTAMENTO À 

INDISCIPLINA: UMA 

PERSPECTIVA PARA 

HARMONIZAR O 

CONTEXTO ESCOLAR

A indisciplina é considerada um dos maiores obstáculos pedagógico presente em nosso âmbito escolar.

Ela compromete todo processo de ensino e aprendizagem dificultando o exercício da prática pedagógica

do professor, da integração social do aluno e de seu aprendizado. Essa questão nos motivou a

investigação e reflexão para busca de estratégias e ações de “enfrentamento à indisciplina no Contexto

Escolar”. O objetivo é identificar as causas da indisciplina, promover ações coletivas entre escola

/família, enfocando estratégias pedagógicas capazes de harmonizar o ambiente educativo, garantindo

qualidade ao processo de ensino e aprendizagem. Para isso, elaboramos esta Intervenção Pedagógica

contendo sugestões de leituras e atividades sobre a temática. O material servirá como apoio aos grupos

de estudos dos três seguimentos pais, alunos, professores e funcionários

INDISCIPLINA ESCOLAR; PRÁTICA 

REFLEXIVA; FAMÍLIA/ESCOLA

GESTÃO 

ESCOLAR

ZENIR ANDRETTI DE 

CAMARGO BARBIERI

EDUCAÇÃO EM TEMPO 

INTEGRAL: UMA ANÁLISE 

DO PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO NO 

COLÉGIO ESTADUAL 

PRESIDENTE VARGAS – 

PINHAL DE SÃO BENTO – 

PR

O Projeto de Intervenção Pedagógica tem como objetivo geral analisar o processo de implementação da

Educação em Tempo Integral/Programa Mais Educação, no Colégio Estadual Presidente Vargas do

município de Pinhal de São Bento – Paraná e como objetivos específicos: a) Conceituar Educação

Integral/Educação em Tempo Integral; b) Identificar as Bases Legais que sustentam a Política de

Educação em Tempo Integral; c) Valorizar as atividades exitosas do processo de implementação da

Educação em Tempo Integral/Programa Mais Educação no Colégio Presidente Vargas; e c) Intervir, por

meio da elaboração de um Plano de Ação, nas possíveis dificuldades decorrentes do processo de

implementação da Educação em Tempo Integral/Programa Mais Educação no Colégio Presidente Vargas.

Os encontros serão realizados com professores, equipe pedagógica, pais e demais interessados.

Educação em Tempo Integral; 

Educação Integral.



GESTÃO 

ESCOLAR

CELMA VANDERLEIA 

DOS SANTOS

Escola e família : 

Possibilidades e limites de 

integração

A família é um dos segmentos da comunidade que compõe a escola e a efetiva participação dos pais na

vida escolar dos filhos é fator essencial para o sucesso do processo ensino aprendizagem. Sendo assim o

presente projeto de Intervenção Pedagógica aborda a importância da integração da família-escola como

forma de diminuir o distanciamento existente entre esses segmentos. Tem como objetivos mobilizar e

envolver a comunidade escolar, incluindo os professores pedagogos, direção, funcionários, alunos e

principalmente as famílias sobre o papel social e uma participação efetiva, onde o compromisso seja

percebido e assumido por todos. Buscará realizar momentos de estudos, debates e discussão

fundamentados em bibliografias, vídeos e dados obtidos com pesquisas que favoreçam a elaboração de

possíveis estratégias de ação a serem implementadas pela escola e encaminhamentos que possam ser

passados aos pais.

Participação; família; escola; 

aprendizagem

GESTÃO 

ESCOLAR

CLEUSA VICENTE DE 

LIMA

Conselho Escolar como 

instância de constituição 

e dinamização da gestão 

democrática

A presente proposta de intervenção pedagógica tem como objetivo investigar as possibilidades do

Conselho Escolar como instância de constituição e dinamização da gestão democrática, no CEEBJA Maria

Antonieta Scarpari, localizado na cidade de Goioerê. A ênfase nessa instância se justifica por se

constituir como um dos mecanismos mais importante da democratização do espaço escolar, por

preconizar a participação de todos os segmentos da escola, promovendo o envolvimento coletivo na

tomada de decisões. A participação e o envolvimento de todos na tomada de decisões é condição

indispensável à configuração de práticas de gestão democrática da escola pública, devendo ser

fomentadas e criadas às reais condições para que se realizem. Nesse contexto é que se propõe o

presente projeto de intervenção no sentido de discutir o papel das instâncias colegiadas na gestão

democrática da escola, focando no conselho escolar como instância máxima gestão escolar. O público

alvo da intervenção envolve professores, pedagogos, diretores, conselheiros e agentes educacionais e

será desenvolvida no primeiro semestre de 2015. Espera-se com a referida intervenção contribuir para

que a comunidade escolar e local compreenda o Conselho Escolar como uma instância legítima da

gestão democrática e, dessa forma, possa sentir-se mobilizada à participação e envolvimento na tomada

de decisões.

Gestão Democrática. Instâncias 

Colegiadas. Conselho Escolar



GESTÃO 

ESCOLAR

VERA LUCIA BATISTA 

KOZAN

O CONSELHO DE CLASSE 

NA PERSPECTIVA DA 

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Neste projeto enfoca-se o Conselho de Classe como instância coletiva, com poder de interferir nos

processos de ensino e de aprendizagem por meio de uma avaliação global, que envolve educadores e

educandos no levantamento de questões e soluções para os problemas da qualidade pedagógica.

Durante a nossa experiência escolar, foi possível perceber que existe certo isolamento das pessoas

envolvidas no processo educativo (pais, alunos, professores, funcionários e equipe pedagógica), que

permanecem desarticuladas das atribuições especificas do Conselho de Classe. Nesse sentido,

questionamos a ação do Conselho de Classe desprovido da participação da comunidade escolar e

propomos a adoção do Pré-Conselho, como possibilidade de participação de educadores e educandos no

levantamento das dificuldades relativas ao ensino e à aprendizagem. Analisados pelo coletivo da escola,

os problemas que afetam a ação educativa podem ser debatidos por professores e alunos, atendendo

aos princípios da gestão democrática. Nossa intervenção prevê a criação e aplicação do Pré-Conselho no

Colégio Estadual IV Centenário E.F.M, como meio de viabilizar discussões sobre aproveitamento escolar

e estratégias pedagógicas, que servirão de subsídios para uma atuação mais eficaz do Conselho de

Classe. Portanto, a intenção deste projeto é a de criar o Pré-Conselho como forma de integrar todos os

envolvidos no processo educativo, tornando o Conselho de Classe uma prática participativa, dinâmica e

contínua, tendo em vista um melhor desempenho de alunos e professores em busca de um ensino de

qualidade.

Conselho de Classe; Pré-

Conselho; Ensino-Aprendizagem.

GESTÃO 

ESCOLAR

AMARILDO JOSE 

JACOMEL

Conselho Escolar: 

organizado e atuante 

contribuindo com a 

qualidade de ensino.

O projeto objetiva analisar o conselho escolar enquanto organização no sentido de contribuir com a

melhoria da qualidade da educação. A investigação consistirá em estudos bibliográficos e documentais

e, também será oferecido curso de capacitação. Espera-se que com a aplicação do projeto se desenvolva

a consciência e a participação democrática na gestão escolar.

Democracia;Instâncias 

Colegiadas; Conselho 

Escolar;Qualidade na Educação

GESTÃO 

ESCOLAR

DAGMAR INGRID 

HILLER MARCONDES

GESTÃO 

DEMOCRÁTICA:avanços e 

desafios na organização 

do espaço escolar.

A gestão democrática no contexto educacional, tem sido tema de discussões e reflexões, conforme

Bastos (2007, p.22),“ A gestão democrática da escola pública deve ser incluída no rol de práticas sociais

que podem contribuir para a consciência democrática e a participação popular no interior da escola.” ou

seja, o envolvimento de todos na busca da democratização das práticas no interior da escola. Cabe ao

gestor o enfrentamento dos desafios, compreendendo as situações impostas no cotidiano da escola,

planejando suas ações em novas perspectivas. Como atender um entrave real e desafiador da

organização do espaço pedagógico em procedimentos para transformar, organizar e garantir a qualidade

do ensino? O maior desafio da escola em relação a gestão democrática, está no envolvimento das

pessoas em participar das decisões, em especial assumirem responsabilidades as quais julgam não

serem de sua competência. Objetivamos com esse trabalho ampliar práticas democráticas de gestão,

articulando os segmentos no desenvolvimento das atividades pedagógicas, administrativas, financeiras

pensadas de forma coletiva, através de estudos bibliográficos, recortes de filmes, finalizando com a

elaboração de um Caderno Pedagógico, para nortear as ações de gestão no ambiente escolar.

Gestão democrática;organização 

do espaço escolar; práticas 

pedagógicas.



GESTÃO 

ESCOLAR

FLAVIO JUNIOR 

SACOMAN

A participação das 

Instâncias colegiadas na 

democratização da 

Gestão Escolar: Desafios e 

Possibilidades

Toda instituição de ensino, independentemente do tamanho ou do público atendido por ela tem

problemas/dificuldades em diversas áreas, sejam elas administrativa ou pedagógica. Gerir um

estabelecimento de ensino é estabelecer harmonia entre os componentes de um todo para que,

conjuntamente, um determinado objetivo seja alcançado. Para isso, é preciso ter consciência de um

encadeamento de atitudes, que vai ajudar a manter o controle de tudo. Isso envolve planejamento,

coordenação, administração de pessoas, etc... Atualmente, observa-se que muito se tem feito pela

educação pública paranaense, contudo, ainda há um grande caminho a percorrer, na gestão escolar,

principalmente na: elaboração e execução da proposta pedagógica; administração de pessoal e recursos

materiais e financeiros; aprendizagem dos alunos; articulação e integração com as entidades colegiadas

e comunidade escolar. A participação das famílias na educação formal dos estudantes pode ir muito

além do acompanhamento de boletins e de conversas com professores. O envolvimento direto dos pais

no dia a dia da escola, acompanhando questões ligadas à administração e ao ensino, pode ser vital para

a melhoria da educação - e os conselhos escolares, associação de pais e grêmios estudantis, são ótimas

formas de fazer acontecer. As instâncias colegiadas já mencionadas são espaços, fruto da conquista da

própria comunidade, onde a gestão democrática ganha força e pode transformar a realidade escolar.

Isso depende das relações que se estabelecem entre os segmentos e a direção da escola. Podendo ser

importantes ferramentas para o aprimoramento do processo educativo e para o exercício da democracia

no interior das escolas.

democracia; instâncias 

colegiadas; gestão democrática;

GESTÃO 

ESCOLAR JOSIANE MARQUES

Gestão Democrática: 

Instancias Colegiadas

Sendo a gestão democrática ainda aparente em algumas escolas, faz-se necessária a orientação,

principalmente para as instâncias colegiadas da importância de uma gestão participativa. Considerando

a necessidade de envolver todos os setores da escola na participação das decisões quanto à melhor

aplicação dos recursos e também quanto à melhor forma de direcionar as ações pedagógicas dentro do

ambiente escolar, esse projeto tem a intenção de facilitar a interação de todos os envolvidos através do

estudo sistemático do Projeto Político Pedagógico da escola que direciona todas as ações do ambiente

escolar, em conformidade com as necessidades da comunidade no entorno, partindo primeiramente de

um contato com os representantes de turma que farão essa ponte entre as instâncias colegiadas que

fazem a diferença dentro do ambiente escolar na medida em que tem um maior conhecimento da

importância da sua atuação para a formação do educando que é nossa meta principal. gestão;educadores;escola



GESTÃO 

ESCOLAR

CINARA DE CASSIA 

MILEO SIQUEIRA

Formadores em 

formação: reflexões sobre 

a identidade da profissão 

professor.

Este projeto de Intervenção Pedagógica será implantado no Colégio Estadual Aldo Dallago, em Ibaiti, na

3ª Série do Curso de Formação de Docentes, na disciplina de Prática de Formação. A ideia surgiu da

necessidade de realçar a importância do trabalho do professor para tomada de decisão e condução de

suas aulas. O objetivo geral é apresentar aos futuros formadores, os saberes docentes necessários para

orientar o trabalho do professor. Tem por objetivos específicos: caracterizar a cientificidade da atividade

docente, enfatizar o compromisso de se buscar a formação continuada através de políticas públicas e/ou

pesquisas/estudos individualizados, demonstrar a relevância da didática na organização do trabalho

pedagógico, somado ao domínio de conhecimentos básicos e específicos para efetivação do ensino-

aprendizagem. Pensar a atividade docente é considerar a função social da escola, o local que está

inserida, seu entorno, o público que atende, seu direito de aprender, sua heterogeneidade, as

necessidades educacionais diferenciadas e os recursos disponíveis. A metodologia utilizada será a

bibliográfica: estudo dos textos relacionados na Ementa e previstos no cronograma da disciplina de

Prática de Formação, onde a teoria estudada deverá ser confrontada durante a prática de formação nas

instituições escolares que ofertem Educação Infantil e Anos Iniciais. A avaliação das práticas será através

da apresentação de relatórios e seminários que exemplifiquem esse confronto. O resultado esperado é

que os futuros formadores identifiquem o trabalho do professor como sendo científico.

Saberes; Formação; 

Cientificidade; Atividade 

docente.

GESTÃO 

ESCOLAR

SHEYLA APARECIDA 

WAMBACH ISABEL

A GESTÃO DA ESCOLA E A 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE 

PROFESSORES NA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Estudar Política Pública de Inclusão Social e Educação Inclusiva no Brasil leva a perceber que os

movimentos para a sua efetivação vem ganhando espaço notadamente a partir da década de 90. Foi

nesse período que se estabeleceu no país, metas básicas para a melhoria do sistema educacional

brasileiro. Dessa premissa, justifica-se a necessidade de conhecer, analisar e propor práticas pedagógicas

que contemplem a “Inclusão” no âmbito social e educacional. Daí a importância que essas políticas

sejam divulgadas, estudadas e aplicadas no ambiente escolar e social. Antes de iniciar a pesquisa se faz

necessário diagnosticar/conhecer quem é o indivíduo com necessidades educacionais especiais e

conhecer a política pública que contemple seus direitos. Importante também é conhecer a metodologia

adequada às necessidades educacionais apresentadas pelo alunado, e por meio destas reflexões espera-

se contribuir para que os professores envolvidos na pesquisa compreendam sobre o “como” e o “por

que” estas políticas estão sendo propostas em dado momento histórico. Na pesquisa, tem-se por

objetivo estudar, caracterizar e contextualizar as políticas públicas de inclusão social e educação

inclusiva no Brasil, e fazer intervenção por meio de implantação de formação continuada, em vista a

uma efetiva capacitação aos professores da Escola de Educação Básica Nova Vida, na modalidade

Educação Especial. Acredita-se, assim, que a práxis pedagógica se efetive de modo satisfatório no

contexto escolar da educação básica no município de Pinhalão. Há, enfim, uma grande necessidade de

capacitação continuada e permanente sempre que surgir um caso novo ou dificuldades que se

apresentem no dia a dia.

Educação Especial; Formação 

Continuada; Políticas Públicas; 

Educação Inclusiva



GESTÃO 

ESCOLAR ERNANI HORST

EVASÃO ESCOLAR, NO 

ENSINO MÉDIO, DO 

COLÉGIO ESTADUAL 

PARIGOT DE SOUZA, 

MUNICÍPIO DE INÁCIO 

MARTINS, PARANÁ, 

BRASIL: fragilidades e 

potencialidades.

O presente Projeto de Implementação Pedagógica do Programa PDE, a ser desenvolvido no Colégio

Estadual Parigot de Souza, no município de Inácio Martins, tem na temática da evasão escolar no Ensino

Médio: fragilidades e potencialidades, o objetivo de investigar as causas internas da evasão escolar entre

os alunos, matriculados no referido Colégio, afim de propor soluções para mitigar tal fato. As razões da

evasão escolar podem ser as mais variadas e tendo em vista a possibilidade de quantificação a cada

período, ela se torna assunto no interior do Estabelecimento, composto por profissionais da educação,

alunos e pais ou responsáveis. Assim, estes membros da comunidade escolar serão os participantes das

atividades, restringindo-se aos alunos que estiverem propensos à evasão, bem como a seus pais e/ou

responsáveis. O Curso será ofertado aos professores com ênfase a partir da base histórica da educação

brasileira, perpassando pela função da escola, além de análise de dados e propostas de ações que visem

a diminuição dos índices de evasão, fatos estes que constituem a base teórica do trabalho. Com os

alunos, através de \"grupos de estudos\", o enfoque se dará na vida estudantil e nas perspectivas

futuras: acadêmicas, sociais e profissionais. Nos encontros com os pais e/ou responsáveis o foco estará

sobre as responsabilidades, dificuldades e potencialidades dos alunos. Portanto, tendo em vista os

prejuízos que a evasão escolar causa ao aluno na sua formação como cidadão e, objetivando mitigar tal

fato, justifica-se a realização do Projeto enfocando a necessidade de mudanças no interior da escola

através do trabalho em conjunto. Palavras-chave: educação escolar; evasão; professores; alunos; pais.

educação escolar; evasão; 

professores; alunos; pais.

GESTÃO 

ESCOLAR

GILMAR DELSON 

BENDER

Evasão escolar na EJA do 

Colégio Estadual do 

Campo de Angaí, no 

município de Fernandes 

Pinheiro: fragilidades e 

potencialidades.

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica parte de uma pesquisa com alunos da EJA, professores e

equipe pedagógica do Colégio Estadual do Campo de Angaí- Ensino Fundamental e Médio e objetiva

investigar as causas que levam os alunos do colégio a abandonar o mesmo, e terem seu retorno mais

tarde na EJA. De posse dos dados obtidos, em grupos de estudo, pretende-se estabelecer possíveis

relações entre as teorias da educação e a evasão escolar no colégio, resgatando a corresponsabilidade

da comunidade escolar, ao propor ações para que estes alunos tenham continuidade no estudo com

êxito. O trabalho consistirá de um caderno pedagógico que contemple a legislação no que diz respeito a

EJA, a importância da formação em nossa vida, as exigências para o mercado de trabalho e o direito a

uma educação de qualidade. O mesmo será trabalhado em um grupo de estudo com alunos e outro com

professores e equipe pedagógica do Colégio para que a partir disto, se possa repensar a metodologia

usada pelos professores na EJA e se passe a discutir as mudanças necessárias para minimizar a evasão

que ocorre nesta modalidade, possibilitando assim, que estes alunos tenham um ensino não só para

inserção no mercado de trabalho, mas também, adquiram conhecimento enquanto ferramenta para a

cidadania.

Evasão Escolar; Educação de 

Jovens e Adultos; Garantia de 

Direitos.



GESTÃO 

ESCOLAR JOSE ADRIANO IULEK

Estruturação do Conselho 

Escolar do Colégio 

Estadual Padre José 

Orestes Preima, 

Prudentópolis/PR: Limites 

e Possibilidades de uma 

prática efetiva na escola.

O presente projeto de intervenção pedagógica desenvolvido como requisito para a formação de

professores do PDE 2014, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, tem como Título

“Estruturação do Conselho Escolar do Colégio Estadual Padre José Orestes Preima, Prudentópolis/PR:

Limites e Possibilidades de uma prática efetiva na escola.” Esse projeto tem como objetivo geral

“estruturar o Conselho Escolar com a participação efetiva de todos representantes de seguimentos

(Direção, Equipe Pedagógica, Professores, Agentes Educacionais I, Agentes Educacionais II, Alunos, Pais,

APMF e Sociedade Civil Organizada) no Conselho Escolar do Colégio Estadual Padre José Orestes Preima,

assim como, possibilitar a atuação efetiva do Conselho Escolar no sentido de democratizar as decisões

tomadas em prol do coletivo.” Para a implementação desse projeto serão realizadas várias atividades

tanto voltadas à capacitação de todos os seguimentos quanto a legalidade do Conselho Escolar,

fornecendo mecanismos para a estruturação de Conselho Escolar, esperando possibilitar assim a

atuação efetiva e ativa de todos os membros em prol do coletivo. Para dar suporte a esse trabalho serão

disponibilizadas cursos, envolvendo o Conselho Escolar assim como toda a coletividade, objetivando o

estudo de assuntos relacionados ao PPP, Regimento Escolar, Estatuto do Conselho Escolar, Fundamentos

Legais da Gestão Democrática Escolar, e Constituição do Plano de Ação do Conselho Escolar,

possibilitando dessa forma o fornecimento de requisitos básicos para a atuação efetiva do Conselho

Escolar na escola. Espera-se com a realização do presente trabalho dar subsídios básicos e necessários

para que os novos membros do Conselho Escolar, desempenhem realmente o papel que lhes é confiado.

Conselho Escolar; Participação; 

Gestão Democrática.

GESTÃO 

ESCOLAR

MARIA CELIA 

HONESKO

Uma reflexão na prática 

pedagógica do professor 

do campo.

O projeto de intervenção com o tema Educação do Campo respalda-se na realidade de que o número de

escolas do campo é maior ao das escolas urbanas no município de Prudentópolis. A partir disso, justifica-

se a necessidade de pensar a Educação como um todo, para que a escola pública localizada no campo

propicie aos seus alunos, atividades e metodologias mais condizentes com a realidade do campo com

uma formação que venha a incentivar os alunos para optarem em viver no lugar onde moram. Portanto,

o presente projeto de intervenção tem por objetivo desenvolver atividades de formação continuada que

propiciem aos professores um repensar a educação, a população e os educandos que estão envolvidos

com as escolas do campo. Desta forma, serão desenvolvidas 32 horas de formação continuada com

atividades de estudos e debates de textos selecionados para subsidiar o desenvolvimento de um olhar

diferenciado para com a Escola pública localizada no Campo. O intuito desse projeto é mobilizar os

professores para desenvolverem metodologias que permitam ao educando a valorização da comunidade

e a educação ali presente. É importante repensar então a prática pedagógica destas escolas, na

perspectiva de que seja um espaço formador dos povos, pois eles fazem parte de uma sociedade e suas

relações sociais e culturais precisam ser respeitadas. É preciso um olhar diferenciado para que as escolas

públicas localizadas no campo reconheçam que é através da educação que os indivíduos desenvolvem o

senso crítico, tomando para si o conhecimento tendo assim, possibilidades de crescimento e

desenvolvimento.

Escola do Campo; Educação; 

Valorização; incentivo



GESTÃO 

ESCOLAR SERGIO KLOSOWSKI

Prevenção do uso do 

álcool entre adolescentes 

do Colégio Alberto de 

Carvalho, município de 

Prudentópolis.

O objetivo do projeto de Intervenção Pedagógica é propor ações preventivas no âmbito escolar sobre o

uso indevido do álcool, visando à conscientização, a promoção e valorização pessoal, bem como, a

autoestima dos adolescentes do nono ano noturno do Colégio Estadual Alberto de Carvalho no

município de Prudentópolis. Sabendo-se que o uso do álcool está chegando aos setores mais jovens da

população, e trazendo prejuízo para os adolescentes, pois o uso do álcool traz enormes consequências,

fatores que interferem diretamente na permanência e no rendimento escolar, afetando a sua saúde e

autoestima. O desenvolvimento do projeto contará com a participação de uma psicóloga, relatos de um

ex-alcoólatra, também será envolvido os professores e a comunidade em atividades e discussões que

favoreçam o processo preventivo do uso e abuso do álcool. Refletindo sobre o significado de “prevenir”

percebe-se que é dispor com antecipação, preparar e/ou chegar antes. O trabalho de prevenção ao uso

de álcool não está relegado somente aos especialistas da área da saúde, mas deve ter a participação e o

compromisso de toda a sociedade: pais, educadores, saúde, justiça social e outros. A escola é um lugar

de muitas possibilidades e isto se observa também em relação às várias maneiras de prevenir o uso de

álcool e outras drogas dentro desse ambiente. Nesta perspectiva, o desenvolvimento do projeto de

Intervenção visa um trabalho de conscientização, e valorização do aluno, objetivando proteger os

adolescentes do malefícios do uso de tais drogas.

Escola, Prevenção, Álcool, Saúde, 

Educação.

GESTÃO 

ESCOLAR

CRISTINA DOS SANTOS 

SOUSA

Caminhos e ( des) 

encontros na construção 

do trabalho coletivo .

O presente projeto intitulado como “Caminhos e (Des) Encontros na Construção do Trabalho Coletivo”

tem como objetivo discutir a importância do trabalho coletivo no ambiente escolar e na prática

pedagógica pautada na gestão democrática; Surgiu no contexto do próprio exercício da Gestão Escolar, a

qual muitas vezes me sentia frustrada e inquieta com alguns acontecimentos, pois observava que no

cotidiano escolar muitos eram os fatores que dificultavam a realização do trabalho coletivo e sabendo

da importância deste, ficava questionando, analisando, refletindo e buscando os por quês de tanta

dificuldade para a execução e realização do mesmo. Este projeto foi elaborado, visando à participação

da comunidade escolar, buscando discutir propostas de organização do trabalho coletivo e sua

importância, levando em consideração os grandes desafios encontrados no chão da escola. O projeto

será desenvolvido em forma de grupo de estudos de envolvendo a comunidade escolar, propondo um

conjunto de discussões teóricas referente a gestão democrática, organização do trabalho escolar e a

dimensão participativa da comunidade escolar nas decisões. Palavras chave: Gestão Democrática;

Trabalho Coletivo; Comunidade Escolar.

Gestâo Democrática; trabalho 

coletivo; comunidade escolar



GESTÃO 

ESCOLAR

ELIANE CRISTINA DA 

COSTA

A DIVERSIDADE NA 

ESCOLA: identificando e 

trabalhando com os 

fatores que geram 

exclusões.

A proposta tem por objetivo discutir e refletir sobre a diversidade presente na escola, sobretudo no

Ensino Fundamental, identificando e trabalhando fatores que geram exclusões, situações de

preconceitos e discriminações. Tal proposta surge num contexto onde atuo e que tem sido cada vez mais

difícil ser professor nas turmas do Ensino Fundamental, em virtude dos conflitos entre as diversidades

presentes na Escola. É comum, nos momentos de formação continuada e nos replanejamentos, parte

dos profissionais se apresentarem desmotivados e estressados com os conflitos presentes em sala de

aula, com o desconhecimento e não aceitação de regras. Tais conflitos também são visualizados entre os

próprios alunos, pois são eufóricos, apresentam inúmeras diferenças, que exigem da escola e do

professor muito mais atenção e metodologias que atenda tamanha diversidade. Para intervir nessa

realidade propomos a organização de um grupo de estudos entre professores, equipe pedagógica e

direção, visando fomentar o diálogo e a reflexão sobre a atuação docente e .o repensar de atitudes e

comportamentos que reforçam os estereótipos preconceito e discriminação. Como resultado espera-se

que a escola se aproxime das famílias, compreendendo seus novos arranjos; que os professores passem

a atuar de forma coletiva e colaborativa, e, que implementem metodologias mais coerentes, respeitando 

os sujeitos em suas diferenças . Educação; Inclusão; Diversidade;

GESTÃO 

ESCOLAR ROSELI SCHUISTAK

Diálogos entre a Escola e 

o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS: 

construindo um trabalho 

em rede

Este projeto de intervenção tem como objetivo discutir o trabalho em rede entre a escola, o Centro de

Referência da Assistência Social (CRAS) no Município de Rosário do Ivaí, observando a qualidade da

oferta de políticas públicas sociais de caráter assistenciais articuladas com as ações da escola. Essa ação

justifica-se pela necessidade de atender crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade,

afastando-os da violência, drogas lícitas e ilícitas, estabelecendo uma gestão integrada de serviços e

benefícios para a proteção desses sujeitos e seus familiares. Para intervir nessa realidade propomos a

organização de um grupo de estudos entre equipe pedagógica e direção. Promovendo diálogo e reflexão

sobre a importância do trabalho em rede que contribuam para melhorar as políticas públicas e práticas

educativas em vigor na escola.

Política Públicas, Trabalho em 

Rede; Gestão Escolar

GESTÃO 

ESCOLAR

ANTONIO CESAR DE 

SOUZA

A voz do aluno na escola 

pública: Em foco o 

Grêmio Estudantil

Partindo de questões como o interesse dos jovens no que se refere à participação no contexto escolar e

em que medida as experiências participativas influenciam no processo de formação dos alunos, este

projeto destaca entre seus objetivos refletir sobre a percepção do espaço escolar é percebido pelos

estudantes, tendo em vista despertar nesses sujeitos o interesse na construção de conceitos e

percepções sobre como se enxergam no processo de participação na prática escolar. Para isso propõe

uma implementação que os leve a refletirem sobre a importância do Grêmio como movimento

estudantil para e com a Escola de Educação Básica e sua articulação com os movimentos sociais no

contexto social atual, compreendendo, assim, as possibilidades do grêmio estudantil para a construção

de uma gestão democrática na escola

1. Escola; 2.Grêmio estudantil; 

3.Participação.



GESTÃO 

ESCOLAR

CICERO GABRIEL DE 

OLIVEIRA

O Sujeito da Educação de 

Jovens e Adultos: Uma 

abordagem da 

diversidade de gênero na 

modalidade

O projeto trata da questão de abordagem da diversidade de gênero e sexualidade do aluno da EJA sob o

ponto de vista dos educadores. Há que se ressaltar que com as mudanças ocorridas no perfil do aluno da

EJA, que deixou de ser unicamente o aluno adulto e trabalhador, hoje conta-se com alunos egressos do

ensino regular que, em virtude bullying sofrido por sua condição sexual e de gênero, buscam na EJA uma

forma de reaver o tempo perdido. Salientando-se que a grande maioria dos professores da EJA tem

formação antiga, é de se constatar que o tema sexualidade e diversidade de gênero não fizeram parte da

formação dos mesmos, daí porque se pretende com este projeto implementar trabalho de formação dos

educadores com relação a esta temática, o que se pretende fazer através de palestras de profissionais

que estudam o assunto, proposição da \"Semana da Diversidade\" para trabalhar o assunto de forma

interdisciplinar, uso de vídeos e publicações a serem utilizados nas reuniões pedagógicas, tendo-se como

objetivo principal tornar o assunto mais aceitável para a maioria dos educadores, promovendo assim o

despertar da cidadania, o respeito ao próximo e uma visão mais atualizada dos direitos humanos,

independentemente das condições de diversidade do educando.

EJA;Diversidade;Gênero; 

Formação Continuada

GESTÃO 

ESCOLAR

JOAO CARLOS 

MASSATARU

Conselho Escolar: vital 

para uma gestão 

democrática.

Atualmente a gestão democrática implica na participação da comunidade em aspectos pedagógicos,

administrativos e financeiros, isto é, a gestão democrática na escola tem o objetivo de envolver toda a

comunidade escolar através da participação efetiva na construção do Projeto Político Pedagógico e em

todas as decisões que imergirem desta gestão. A gestão democrática da escola só tem êxito se a

comunidade participar de forma efetiva e ativamente direta, ou através dos órgãos colegiados da escola

como o Conselho Escolar. O Conselho Escolar é um espaço importante no processo de democratização

da escola, na medida em que reúne representantes de toda a comunidade escolar para discutir,

acompanhar e definir as decisões referentes ao funcionamento da escola. Desta forma é importante

resgatar a função dos Conselhos como instâncias colegiadas decisivas para o desenvolvimento do

trabalho pedagógico e administrativo e financeiro da escola. Tem como objetivo fortalecer a

participação dos membros do conselho escolar na gestão democrática da escola, reforçando a

autonomia gerencial e de participação de alunos, pais de alunos, professores, diretores e demais

servidores da educação, com o propósito de tornar a escola uma organização que propicie ensino de

qualidade e contribuindo cada vez mais, para que o colégio cumpra sua função de educar, construir a

democracia e a cidadania. As estratégias de ação são: Esclarecer e tornar público para toda comunidade

escolar o que é e quais as finalidades do órgão colegiado - Conselho Escolar.

Gestão Democrática; 

Participação; Conselho Escolar



GESTÃO 

ESCOLAR

MAGDA CRISTINA 

SOUZA NOGUEIRA

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

NA ESCOLA PÚBLICA: 

PAPEL GESTOR ESCOLAR 

E CONSELHO ESCOLAR

A gestão democrática faz parte da Constituição Federal e das políticas educacionais. A LDB propicia a

participação efetiva da comunidade escolar: direção, coordenação, professores, funcionários, conselho

escolar, inclusive dos pais. A instituição de ensino necessita que cada um dos envolvidos tenha o seu

papel definido para o desenvolvimento das ações a serem colocadas em prática no processo de

participação efetiva. Na escola, a gestão é de suma importância para atingir determinados objetivos, isso

implica na participação e no diálogo dos interlocutores, buscando levantamento de dados dos

problemas sob todos os ângulos, ou seja, visão de todos os pares e respostas para os mesmos serem

sanados num consenso coletivo. Entende-se a escola como lugar do desenvolvimento integral do aluno

no processo ensino-aprendizagem e espaço de relação democrática; percebendo esse caráter, a gestão

precisa ser compartilhada entre os envolvidos. A gestão democrática dentro dessa perspectiva apresenta

um novo perfil que dá ênfase a uma gestão que possibilita o envolvimento coletivo como instrumento

de mudanças. O papel dos representantes da comunidade é de discutir, definir, construir e acompanhar

o Projeto Político Pedagógico da Escola, em conformidade a realidade e especificidade de cada escola.

Assim, pressupõe-se que o conselho escolar tenha seu papel estratégico para a construção do processo

democrático e de cidadania. Neste sentido, necessita-se da organização escolar e da gestão com

flexibilidade, favorecendo elementos que fazem parte do processo educativo, com efetiva participação

deve-se trabalhar na construção de espaços criativos, composto pela diversidade e pelos diferentes

modos de compreender a escola.

Gestão; Conselho Escolar; 

participação; democracia.

GESTÃO 

ESCOLAR

MARIA ELISA FURLAN 

GUTIERREZ

Prova Brasil: perspectivas 

para ações pedagógicas

As avaliações externas são utilizadas, juntamente com informações do censo escolar (aprovação e

reprovação), como fonte à respeito da aprendizagem dos alunos, nas disciplinas de Língua Portuguesa e

Matemática. Esses dados irá subsidiar ações que O Governo deverá tomar em relação à educação no

país. Esse presente projeto tem como objetivo principal a realização de estudos e de pesquisa para

levantar as dificuldades encontradas por professores e alunos que já participaram da Prova Brasil em

edições anteriores. Esse tema foi escolhido após a escola em estudo Colégio Estadual Dr. Generoso

Marques – EFM, de Cambará, não ter atingido a nota de IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica) prevista pelo MEC para o ano de 2009. Para atingir este objetivo será realizado grupo de estudo

com professores e equipe pedagógica para desenvolver estratégias de ação e também um material de

apoio levando em consideração as matrizes de referência da Prova Brasil, bem como as competências

exigidas nas avaliações externas, para, com isso, contribuir para melhoria da proficiência dos alunos na

disciplina de Matemática.

Prova Brasil; Avaliações externas; 

ações pedagógicas



GESTÃO 

ESCOLAR PATRICIA RODRIGUES

SERE: aperfeiçoando a 

qualidade da informação

O SERE (Sistema Estadual de Registro Escolar), representado pelo SERE WEB, é o sistema de informação

online utilizado por todas as escolas estaduais do Paraná para realizar o registro da vida escolar do

aluno, bem como emitir sua documentação. Como ferramenta tecnológica o SERE produz muita

informação, as quais são utilizadas para o planejamento de ações na área educacional. Sua base de

dados serve para subsidiar o repasse de verbas para o transporte escolar, merenda e o livro didático,

além de servir para o cálculo de indicadores tais como a taxa de rendimento escolar, número de alunos

por turma, dentre outros. Devido a sua relevância, os dados produzidos pelo SERE devem ser corretos,

mas durante a realização do trabalho, erros acontecem, visto as constantes auditorias, comprometendo

a veracidade da informação. Desta forma devemos analisar os motivos que causam tal situação,

buscando minimizar os erros e melhorar a qualidade da informação produzida e disponibilizada pelo

SERE. SERE;INFORMAÇÃO;QUALIDADE

GESTÃO 

ESCOLAR

VANIA MARIA 

CAVALLARI

O Conselho de Classe 

como órgão norteador do 

processo ensino 

aprendizagem.

O Conselho Escolar é um órgão de natureza deliberativa quanto à avaliação escolar dos alunos,

decidindo sobre ações preventivas e corretivas em relação ao rendimento dos alunos, ao

comportamento discente, às promoções e reprovações e a outras medidas concernentes à melhoria da

qualidade da oferta dos serviços educacionais e ao melhor desempenho escolar dos alunos. o conselho

de classe pode direcionar o aprendizado para que todos possam se apropriar dele, com êxito e

cidadania, fazendo-se necessário, nesse contexto que sejam realizadas mudanças no planejamento,

forma de preparar aulas, entre outros, estudar o contexto geral, para que os objetivos sejam atingidos.

O incentivo por parte dos professores em relação a um maior aprendizado e desenvolvimento dos

alunos dará ênfase a um melhor resultado nas provas avaliativas do processo educacional, gerando

assim um IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) satisfatório para a escola. É objetivo

primordial da escola levar aos educandos a formação plena intelectual, principalmente através dos

conhecimentos científicos bem como lhes proporcionar o máximo desenvolvimento de suas

potencialidades, sendo assim as instâncias colegiadas juntamente com a Direção e Equipe Pedagógica

devem visualizar meios para essa total integração do aluno aos conteúdos propostos, para que ele seja

inserido ao meio social integralmente.

Educação; rendimento; 

aprendizagem.



GESTÃO 

ESCOLAR

ELAINE GESSIMARA 

DAVIES BERTOZZI

Avaliação Diagnóstica 

como Estratégia de 

Sondagem da 

Aprendizagem de Alunos 

do 6º ano do Ensino 

Fundamental: 

possibilidades de 

intervenções pedagógicas

Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem por objetivo propiciar espaços de reflexão e discussão sobre

a avaliação diagnóstica como estratégia de sondagem da aprendizagem, os critérios, instrumentos e

estratégias utilizados de forma que os resultados da mesma possam subsidiar a elaboração de

intervenções pedagógicas que favoreçam a aprendizagem dos alunos, tendo como foco o 6º ano do

ensino fundamental. Consideramos que a avaliação deve se constituir de uma prática reflexiva tendo

como finalidade tanto oferecer informações sobre a aprendizagem dos alunos quanto favorecer a

reflexão dos professores sobre suas práticas, levando à reorganização das mesmas, quando necessário.

Essa perspectiva de avaliação irá nortear o projeto proposto que será desenvolvido no primeiro

semestre de 2015, no Colégio Estadual Castro Alves – E.F.M., no município de Querência do Norte, com

carga horária de 32 horas, tendo como participantes professores, gestores, pedagogos, agentes

educacionais I e II. Estão previstas a realização de entrevistas e questionários, bem como a análise de

documentos e dos resultados de avaliações (externa e interna). Espera-se com o desenvolvimento do

referido projeto contribuir para a construção de espaços de reflexão e discussão sobre as práticas de

avaliação da instituição de forma a qualificar o processo de ensino e aprendizagem.

Aprendizagem. Avaliação 

diagnóstica. Critérios. 

Instrumentos. Intervenções 

Pedagógicas.

GESTÃO 

ESCOLAR

ERIKA HONDA 

MINASSE

Mídias: um espaço 

educativo

A mídia está presente em vários espaços do nosso cotidiano. Em consequência dessa proximidade

percebemos que a mídia altera a nossa forma de viver e de aprender na atualidade. As mídias são

pedagogias culturais porque mostram e ensinam valores, padrões e normas de comportamento,

permitindo compreender um pouco a sociedade em que vivemos. A escola é o espaço privilegiado para

as discussões e para a formação de leitores críticos da mídia, possibilitando a análise do seu papel

educativo. No projeto de intervenção pretende formar professores/as do Colégio Estadual Presidente

Afonso Camargo – E.F.M.P. do município de Loanda/PR, para uma leitura crítica da mídia, analisando as

suas repercussões ao transmitir valores, padrões e normas de comportamento. O objetivo é investigar o

potencial pedagógico da mídia na formação de profissionais da educação escolar ao analisar o discurso

midiático por meio de imagens, de vídeos, de áudios e de trechos de filmes. Espera-se que a discussão

dos elementos da mídia e suas relações de poder possam contribuir para a formação do educador ao

proporcionar reflexões sobre a educação e os sujeitos contemporâneos. mídias; educação; formação



GESTÃO 

ESCOLAR MARLEI BOITO REYES

Regimento Escolar: uma 

construção coletiva e 

democrática

À partir do problema levantado, percebe-se que o Regimento Escolar nas instituições de ensino, é um

instrumento que merece mais compreensão, aceitabilidade e comprometimento por parte da

comunidade escolar e sua construção deve partir de uma perspectiva democrática e participativa. O

referido projeto tem por objetivo oportunizar reflexões com a comunidade escolar acerca da

compreensão e execução do mesmo de forma a garantir a participação de todos. Na maior parte das

vezes, a Instituição de Ensino não promove uma reflexão coletiva para a tomada de decisão na busca de

respostas às questões do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem que devem ser

regulamentados e legitimados pelo Regimento Escolar a ser construído, sendo, portanto sua construção

apenas burocrática. Logo a implementação das ações no cotidiano escolar também ficam

comprometidas por não ser do conhecimento de todos o que rege a Instituição. A possibilidade do

trabalho com o coletivo escolar sobre o referido assunto traz à tona as dificuldades na elaboração do

documento proposto, amparadas nos aparatos legais, sobre a melhor forma de realizar o compromisso

profissional e a efetivação do processo de ensino aprendizagem, a partir dos pressupostos teórico-

metodológicos da gestão democrática. Dessa forma, intencionamos concentrar nossos estudos para a

elaboração de uma proposta voltada para o trabalho com a comunidade escolar dando ênfase no

Regimento Escolar, enquanto documento que orienta a participação do coletivo nas ações da escola.

Regimento Escolar; Gestão 

Democrática e Participativa; 

Projeto Político Pedagógico; 

Legislação

GESTÃO 

ESCOLAR

ADRIANA LUPPI 

PEZARINI

As relações de trabalho e 

a sua influência nas 

relações de poder na 

escola

O presente trabalho propõe, por meio da realização de grupos de estudo na escola, nos momentos de

formação continuada, a superação do modelo de administração gerencial, entendida aqui como um

modelo superado e unilateral, bem como os conflitos internos entre docentes, equipe pedagógica e

equipe diretiva, priorizando a análise das relações de poder e de participação que permeiam as relações

de trabalho na escola e as suas consequências para a qualidade do ensino. Em busca de uma escola

democrática, que ainda não se institucionalizou em sua plenitude, sugere-se o estudo da

desburocratização da organização escolar por intermédio da conquista de uma autonomia real e não

apenas de discurso, uma autonomia que advém da participação dos sujeitos.

administração; relações de 

poder; democracia; participação; 

autonomia.

GESTÃO 

ESCOLAR ELEUCINEIA ALICIO

Um olhar sobre a 

avaliação em larga escala: 

ações a partir do estudo 

do IDEB 2007/2011.

Atendendo às recomendações do PDE e buscando alternativas para enfrentar os problemas vivenciados

na escola esse projeto traz uma reflexão –ação sobre as avaliações externas. Avaliação em larga escala:

análise, planejamento, debate, ações para avançar nos índices do IDEB. Análise do fluxo escolar ( taxas

de aprovação, reprovação e evasão) e do desempenho dos alunos ( proficiência ). Avaliação;IBEB;SAEB;Prova Brasil



GESTÃO 

ESCOLAR LUIZ CARLOS CHIOFI

Uso das Tecnologias 

Educacionais como 

ferramenta didática no 

Processo de Ensino e 

Aprendizagem.

Essa proposta de trabalho tem o objetivo de desenvolver um diagnóstico sobre a forma como os

professores utilizam os recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem dos alunos do

Ensino Fundamental e Médio - Educação Básica. Sabe-se, contudo, que o uso desta ferramenta didática

possibilita ao processo de ensino e aprendizagem uma aula mais dinâmica, interativa e contextualizada

com a realidade dos alunos. Acredita-se que a tecnologia ao seu alcance como ferramenta pedagógica

necessária, contribui didaticamente para obter maior atenção, e consequentemente, o uso adequado e

coerente com o conhecimento escolar e o próprio currículo. Para que isso possa ocorrer, será elaborado

um questionário para professores e alunos, e com suas respostas, teremos dados necessários para se

fazer as intervenções cabíveis, com o intuito de se melhorar a qualidade do ensino aprendizagem

utilizando as ferramentas didáticas que são as tecnologias educacionais existentes em nossas escolas,

inclusive nas mãos dos nossos alunos, o celular. Feitas as intervenções, daremos uma resposta aos

professores e alunos, que são os mais interessados no processo, sobre o resultado final de nossa

pesquisa e acompanharemos o desenrolar do projeto para se ter resultados positivos nas melhorias da

qualidade do ensino aprendizagem no decorrer do ano letivo.

Novas Tecnologias. Educação. 

Ensino e Aprendizagem.

GESTÃO 

ESCOLAR

MARLEI GORINI 

PIVATO

O uso das novas 

tecnologias no processo 

de Ensino e 

Aprendizagem: uma 

proposta com alunos do 

3.º ano do Ensino Médio.

O propósito desse projeto, a partir da intenção de Pesquisa do curso PDE 2014, em Gestão Escolar, é

apresentar uma intencionalidade pedagógica acerca do “Uso das Novas Tecnologias Educacionais com os

alunos do 3º ano, no Colégio Estadual Jayme Canet – Ensino Médio e Normal de Bela Vista do Paraíso-

PR, uma vez que conforme as mudanças sociais mais amplas e o próprio processo de avanço tecnológico,

acredita-se que a escola precisa se ressignificar no campo pedagógico articulado o currículo escolar aos

avanços técnicos. Nesse sentido, o objetivo geral é compreender sobre o uso da tecnologia no processo

de ensino e aprendizagem dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, tendo como intenções específicas

oportunizar pelo uso da tecnologia, a melhoraria do desempenho dos alunos em relação à leitura,

interpretação e produção de texto e, ainda, organizar didaticamente o uso da tecnologia,

principalmente, no processo de incentivo da leitura e criatividade dos alunos nas produções textuais.

Sob essa perspectiva, acredita-se que o uso da tecnologia apresenta desafios para o educador na gestão

escolar na tentativa de buscar caminhos que ampliem a qualidade do ensino, como o uso pedagógico do

computador e da Internet no dia a dia do aluno, objetivando, desta forma, a aproximação da educação

com as tecnologias utilizadas atualmente na sociedade.

Novas Tecnologias; Educação; 

Ensino e Aprendizagem.



GESTÃO 

ESCOLAR

DANIELA ALVES CUNHA 

DOS SANTOS

Orientação Sexual: 

conhecimento e reflexões 

oportunizando relações 

menos violentas e 

preconceituosas no 

cotidiano escolar.

O objetivo deste projeto consiste em evidenciar a discussão sobre diversidade sexual e sexualidade, pois

é inaceitável conviver com a discriminação de pessoas porque seu modo de ser homem ou mulher, a

expressão de seus desejos e prazeres não estão de acordo com as normas ditadas por uma sociedade

preconceituosa. As reflexões abordadas neste trabalho visam favorecer um pensamento crítico que

possibilite a todos (as) leitores (as), a construção do respeito à diversidade, sensibilizando e

conscientizando as pessoas para essa necessidade no dia a dia da escola. Conceitos recorrentes, tais

como gênero, diversidade sexual, sexualidade, homofobia e bullying no ambiente escolar são

contemplados nesse projeto. Enfim, é necessário ressaltar que a escola é o local ideal para reflexões a

respeito da sexualidade, sendo assim, torna-se imprescindível que a educação sexual seja tratada

pedagogicamente nesse ambiente para superar tabus, minimizar preconceitos, romper barreiras e

respeitar as diferenças, estabelecendo entre professor (a) e aluno (a) uma relação dialética de confiança

e diálogo na apropriação do saber a partir de aprofundamentos teóricos consistentes.

Diversidade sexual; sexualidade; 

homofobia; bullying.

GESTÃO 

ESCOLAR ELAINE LEITE DA SILVA

Pedagogo/a, que práxis é 

esta?: A ação do 

professor pedagogo na 

instituição escolar da 

cidade de Maringá, Pr.

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado “Pedagogo/a, que práxis é esta?: A ação do

professor pedagogo na instituição escolar da cidade de Maringá, Pr.” Tem o propósito, de discutir a ação

e os discursos do pedagogo quando interrogados de sua prática profissional desenvolvidas na instituição

escolar, conhecer a atuação no que diz respeito a sua intervenção pedagógica e como estes

desenvolvem sua prática. Desse modo por intermédio de estudo teórico objetiva-se resgatar a trajetória

histórica de como a cultura escolar percebe o pedagogo ao longo do processo formativo da identidade

dos mesmos. Ainda busca identificar por meio de questionário especifico e entrevista formal, as ações

realizadas na escola quanto ao ensino aprendizagem e/ou outras dimensões do trabalho pedagógico e

compreender, via depoimentos dos professores, suas visões das políticas públicas educacionais e de sua

profissão. Os depoimentos dos professores pedagogos serão analisados de acordo com MAZZOTTI

(2013a, 2013b), que tem estudado a profissão do pedagogo inseridos nos discursos das políticas

educacionais.

Professor pedagogo; Práxis do 

pedagogo, Pedagogia; 

Especialista em Educação; Equipe 

Pedagógica.



GESTÃO 

ESCOLAR

ERLINES APARECIDA 

GERALDO

Gestão 

participativa:atuação da 

Instância Colegiada APMF 

para além dos recursos 

financeiros

No cotidiano escolar nos deparamos com dificuldades em incentivar e vincular a comunidade nas ações

e atividades da escola, principalmente em compreender a importância da atuação da APMF e a

participação ativa de seus membros. Este trabalho busca, por meio de um estudo histórico e sócio-

político da APMF, discutir a atuação da mesma e como ela poderá contribuir para uma maior vinculação

da comunidade nas práticas escolares, tornando sua participação mais efetiva, não só apenas no que

tange aos recursos utilizados, mas no auxílio para criação de novas propostas pedagógicas para se obter

resultados mais satisfatórios em aprendizagem e aquisição de conhecimentos. O projeto será

desenvolvido em decorrência das dificuldades pelas quais a escola enfrenta, como por exemplo, a falta

de interesse de pais e funcionários em participar da APMF, desconhecimento de forma de atuação e

responsabilidade da APMF, dificuldade em encontrar horário comum entre os membros e tempo hábil

entre a convocação e a deliberação nas reuniões para que haja discussões mais amplas. Portanto,

reconhecemos que há a necessidade de promovermos meios para incentivar a participação social nas

ações da escola, particularmente no que diz respeito à sua gestão financeira e pedagógica, pois isso

beneficiaria o trabalho escolar. Isto porque, consideramos que, ao gerir os recursos financeiros, a APMF

deve visar, sobretudo, o aspecto pedagógico.

Gestão Democrática; APMF; 

Participação Social

GESTÃO 

ESCOLAR

MARCOS CESAR 

CALETTI

Website Institucional: 

limites e possibilidades 

como espaço de ensino e 

aprendizagem.

Atualmente as escolas dispõem de Website institucional, que é uma estrutura virtual gratuita e de

edição simplificada que está sendo pouco utilizada ou sem fins pedagógicos. Em relação aos conteúdos

apresentados, em geral, são de caráter informacional e burocrático, sem estabelecer vínculo com todo o

cenário pedagógico existente no espaço escolar. Nesse contexto, o projeto visa formar professores para

uso das mídias em especial o Website institucional como recurso pedagógico que contribua para o

aprendizado do conteúdo escolar. Será apresentada a proposta para sua utilização pedagógica, a fim de

criar páginas destinadas aos conteúdos curriculares, bem como promover reflexão e discussão sobre o

que a Indústria Cultural produz e divulga por meio das mídias de massa. As discussões no momento da

implementação do projeto pedagógico serão registrado em blog. Espera-se que os professores utilizem

as mídias para promover aprendizagem e que tenha um novo olhar para o que está sendo imposto pela

Indústria Cultural, ou seja, o consumo de supérfluos.

Website; Formação de 

Professores; Mídias; Indústria 

Cultural; Cultura de massa.

GESTÃO 

ESCOLAR

MARIA DE LOURDES 

FRISANCO

Possibilidades e 

dificuldades do exercício 

da autoridade em um 

ambiente escolar 

democrático a partir de 

assembleias de classe

Nas escolas enfrentamos, cotidianamente, dificuldades de toda ordem: conflitos interpessoais, falta de

motivação, indisciplina, negligência, etc. Nesse contexto se evidencia a falta de autoridade de

professores e demais agentes educacionais para a resolução de problemas que prejudicam o processo

de ensino - aprendizagem e dificultam o cumprimento da função da escola. No mesmo cenário devemos

lidar com a perspectiva de uma escola democrática, garantir a participação dos alunos, preparando-os

para a vida pública. Com isso, é objetivo nesse estudo, aprofundar conhecimentos sobre a prática de

assembleias de classe tendo em vista a necessidade e a possibilidade de aprimorar o exercício da

autoridade de profissionais da educação das séries finais do ensino fundamental de escola pública

estadual do Paraná.

Autoridade; Escola; Democracia; 

Assembleias de Classe



GESTÃO 

ESCOLAR

CRISTIANE 

LETCHACOSKI 

PETRIAGGI

A prática do bullying 

diante das situações 

conflitantes entre 

adolescentes no 

ambiente escolar

Cada vez mais freqüente no espaço escolar, o bullying vem se tornando a violência da moda entre

muitos adolescentes, visto que precisam praticá-lo para fazer parte de um determinado grupo ou para

sentir-se pertencente ao grupo. A tecnologia em sua agilidade e globalização tem ajudado a acelerar

este processo. O uso não favorável de algumas tecnologias tem trazido muitos estragos à sociedade

atual, alunos que em tempo real publicam imagens e mensagens difamando colegas nas redes sociais,

sendo cada vez mais assustador e freqüente. Conhecido como cyberbullying, tem prejudicado muitas

famílias e fazendo com que educandos deixem de freqüentar as aulas, apresentem baixo rendimento

escolar ou se isolem. O intuito maior deste projeto é proporcionar reflexões de convivência harmônica

entre os adolescentes enfatizando o respeito mútuo e a diversidade. Violência; bullying; adolescência

GESTÃO 

ESCOLAR

ELISABETE LUISA 

CANDIDO

AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM

Temos vivenciado, nas últimas décadas, consideráveis discussões acerca do fracasso escolar e as práticas

difundidas em relação à avaliação, que têm se configurado por meio de provas e notas, tornando-se uma

prática autoritária que legitima o fracasso escolar. Desse modo que o educador possa analisar a prática

instaurada na escola,de modo que ele possa refletir qual concepção assumida no ato de avaliar.

Portanto este projeto tem o intuito de organizar momentos formativos, reflexões teóricas e

metodológicas,nos quais os docentes tenham a possibilidade de refletir, discutir, com vistas à melhoria

do processo de ensino e aprendizagem e o processo de avaliação de aprendizagem que realiza na escola.

: Avaliação; Concepção; Prática 

Pedagógica; Ensino-

Aprendizagem

GESTÃO 

ESCOLAR

DEUZELITA FERREIRA 

DA SILVA

A gestão democrática e a 

participação da família: 

um estudo a partir dos 

documentos escolares do 

Colégio Estadual São 

Carlos do Ivaí.

Pretende-se, através deste projeto de intervenção pedagógica, estabelecer um estudo entre

família/escola, rumo a uma qualidade maior em relação ao ensino e aprendizagem, favorecendo enfim,

uma visão de escola integradora. A escola como instituição inserida na sociedade tem sua função

específica, porém há uma discussão entre educadores e vários segmentos da sociedade no que diz

respeito a participação e o envolvimento da família no cotidiano escolar de seus filhos. Com a intenção

de fornecer subsídios para a compreensão desta questão, serão analisados as mudanças que se dão nas

relações entre a família e escola, considerando-se que a educação é um processo contínuo que se

desenvolve no ambiente familiar e social, a família desempenha um importante papel no

acompanhamento escolar do aluno, favorecendo o seu desenvolvimento na aprendizagem. A relação

entre família-escola requer uma, que influenciam na formação e no seu processo de desenvolvimento

humano do aluno. Educação;Escola;Família.



GESTÃO 

ESCOLAR

TEREZINHA DE 

LOURDES CEZARIO DA 

SILVA

Gestão Escolar - Atuação 

da equipe diretiva - 

Possibilidades e Limites

Deparamos-nos com a escola no século XXI, onde cada vez mais a tecnologia, a informação, a

globalização são solicitadas pelos sistemas econômicos e capitalistas. O sistema educacional vem

encontrando muitas dificuldades em adaptar-se a estas mudanças. Continuamente são cobrados os

resultados favoráveis da escola. Exige-se mais dos professores: trabalham com grupos de alunos mais

heterogêneos do que antes; exige-se que utilizem as oportunidades proporcionadas pelas novas

tecnologias, que respondam às exigências de aprendizagem individualizada e que ajudem os alunos a

tornarem-se aprendentes autônomos ao longo da vida.Pretendemos analisar as mudanças pelas quais

vem passando a escola: a rotina é alterada, o currículo é reformulado,outras exigências legais passam a

tomar conta do cotidiano dos profissionais que, muitas vezes, não conseguem compreender o

significado das novas exigências. É preciso entender o significado dessas mudanças, o qual só é possível

quando analisado a partir das mudanças no mundo do trabalho e da Reforma do Estado.Buscar

reaprender e compreender de maneira mais efetiva as novas formas de administração (gestão), em

especial na atuação da equipe diretiva escolar, visando evidenciar repercussões das mudanças para os

profissionais que atuam na escola, em relação à forma de organização pedagógica, envolvimento e

participação da comunidade escolar.O estudo pretende abrir um leque de discussão e

reflexão,ampliando o conhecimento para contribuir, apoiar na adoção de práticas aos educadores, na

busca de novos caminhos e desafios para a melhoria de processos e resultados, dentro dos nossos

limites e possibilidades,para que as escolas venham a ser comunidades de aprendizagem.

Gestão Escolar; Equipe Diretiva; 

Possibilidades e Limites

GESTÃO 

ESCOLAR

THELMA TORRES 

SIRIANI

Sexualidade e diversidade 

sexual na escola: evitando 

preconceitos e 

discriminações

Devido à importância que as temáticas sexualidade e diversidade sexual têm assumido na sociedade,

torna-se imprescindível discutir esse assunto na escola, tendo em vista que por meio dela o/a

educando/a confronta o seu conhecimento do cotidiano com o conhecimento formal. Assim, esse

projeto tem como objetivo pesquisar sobre questões sobre sexualidade e diversidade sexual no

ambiente escolar que prejudicam o processo ensino-aprendizagem. Já que cabe a todos/as

educadores/as reconhecerem que a discussão sobre sexualidade deve ir além do fator biológico

(reprodução), deve-se esclarecer sobre as identidades de gênero e sexuais, assim buscar-se-á igualdade

e respeito à diversidade sexual, buscando minimizar preconceito e discriminações. Nesse contexto, esse

projeto se justifica por justifica-se pela necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre diversidade

sexual para que possamos ter um ambiente escolar voltado para uma educação de qualidade capaz de

educar com sucesso a todos/as, atendendo às necessidades de cada um/a, considerando-se as

diferenças existentes entre os indivíduos que compõem a comunidade escolar. Para tanto, uma das

ações que será realizada é a oferta de um curso de Extensão os/às profissionais da educação para

discutir questões referentes à diversidade sexual na escola.

Sexualidade; Diversidade Sexual; 

reflexão; educadores.



GESTÃO 

ESCOLAR

JULIANE ANDREIS DE 

LIMA

Comunidade Escolar: 

Contribuições para a 

qualidade na educação 

dos alunos com 

necessidades especiais

No contexto atual a educação especial é um tema que deve ser debatido no âmbito escolar, para

problematizar ações pedagógicas que contribuam para a melhoria da aprendizagem dos alunos com

deficiência. Nesse sentido considera-se especificamente relevante refletir sobre a nova configuração das

escolas especializadas, as APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que alteraram sua

nomenclatura e organização, tornando-se escolas de educação básica na modalidade especial,

reafirmando assim seu caráter educacional e pedagógico. Contudo os movimentos defensores da

educação inclusiva ainda discutem a possibilidade de transformar escolas especializadas em centros de

atendimento, transferindo todos os alunos para o ensino comum. Observa-se que a educação escolar

das pessoas com necessidades especiais é um desafio para os docentes, e quando se propõe educar

todos no mesmo espaço percebe-se ainda, limites a serem superados. Dessa maneira a educação de

pessoas com deficiências também requer qualidade de ensino e o acesso a escola não se refere apenas

ao direito a matricula, mas na aprendizagem e participação efetiva do aluno. Nesta perspetiva a

presente pesquisa pretende refletir sobre as práticas educativas desenvolvidas nas Escolas de Educação

Básica na Modalidade Especial, observando se existem carências, para então propor ações colaborativas

que envolvam a contribuição de toda a comunidade escolar.

educação especial; comunidade 

escolar; qualidade de ensino

GESTÃO 

ESCOLAR

MARISA 

SCHMAEDECKE 

CARANHATO

AFRICANIZAÇÃO NO 

ENSINO DE GEOMETRIA: 

DERRUBANDO 

FRONTEIRAS

Considerando a importância de uma proposta pedagógica que fomente o estudo e a pesquisa acerca da

participação das populações negras no estudo da Geometria e da Arte, e pensando na articulação das

diferentes tendências da Educação Matemática no processo ensino-aprendizagem, o presente projeto

foi elaborado, para ser desenvolvido com professores e alunos, abordando conteúdos de Geometria e de

Arte. Neste, sentido, uma das finalidades é iniciar a construção de um projeto coletivo e plural,

multirracial e popular a ser implantado na escola. Para que, o aluno sinta-se, indivíduo integrante de

uma cultura, através, de oficinas com materiais manipuláveis, que visam compor um Laboratório

Interdisciplinar Itinerante. Deste modo, serão trabalhadas atividades de construção e confecção de

materiais pedagógicos, que possam contribuir, para que, de fato ocorra a aprendizagem. Outra

finalidade é oferecer aos professores de Matemática e Arte, uma oportunidade de aperfeiçoamento,

que privilegie a elaboração de uma metodologia de ensino que busque dar significado e facilitar a

compreensão dos conteúdos de Geometria e Arte. Os professores estarão envolvidos, na produção de

materiais didáticos e na construção do Laboratório Interdisciplinar Itinerante, que abordará a temática

Africanização no ensino, utilizando neste primeiro momento a Geometria e que, permanecendo na

escola a disposição de todos, poderá compor mais materiais didáticos em diferentes disciplinas.

africanização;ensino;geometria;a

rte



GESTÃO 

ESCOLAR

MARLI TEREZINHA 

SAUTHIER

Gestão Escolar- Relação 

Entre Gestão e 

Organização do Trabalho 

Pedagógico, no Efetivo 

Trabalho Escolar

A pesquisa de cunho bibliográfica, documental e pesquisa-ação a ser desenvolvida, objetiva analisar as

características e possíveis relações entre a Pedagogia Histórico-Crítica e a Pedagogia Lassalista. Procura

também evidenciar como estas pedagogias são concebidas e trabalhadas, para tanto, será ofertado

curso de extensão aos professores, equipe administrativa e pedagógica do Colégio Estadual La Salle (

Pato Branco - Pr).

Pedagogia Histórico-

Crítica,Pedagogia Lassalista, 

tendências pedagógicas

GESTÃO 

ESCOLAR ELIS REGINA SILVA

PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO DA 

ESCOLA: Uma construção 

coletiva

O presente trabalho sobre a importância do Projeto Político Pedagógico visa a melhoria da qualidade de

ensino, levando em conta os avanços e os retrocessos observados na escola atual. Isto exige novas

metas e estratégias de trabalho, uma vez que e um documento em constante construção, reflexão e

discussão a respeito de dos princípios democráticos, do exercício pleno de cidadania e da superação das

relações competitivas e autoritárias que estão presentes nas relações interpessoais da comunidade

escolar. Para que, toda essa construção aconteça, é necessário que os princípios que norteiam esta

elaboração, conte com a participação da comunidade escolar e das ações necessárias para a

aproximação do real ao ideal, concretizando o processo ensino aprendizagem na transformação do

cotidiano da escola e garantindo o sucesso dos alunos e da comunidade escolar.

Projeto Politico Pedagógico, 

Comunidade Escolar.

GESTÃO 

ESCOLAR

MARIA IVETE PAULUK 

KRAICHUK DE OLIVEIRA

Conselho de Classe: 

Participação é 

desburocratização

O principio básico de todo o trabalho educativo leva em conta a participação coletiva de seus sujeitos,

percebe-se a necessidade de repensar o Conselho de Classe como está instituído, tendo em vista os

princípios da gestão democrática. É preciso, fortalecer a democracia no âmbito escolar ressignificando o

Conselho de Classe, buscando maior envolvimento da comunidade escolar para transformá-lo num

momento efetivamente pedagógico e participativo, rompendo com velhas e arcaicas posições onde o

aluno é “julgado” e não oportunizado a superar seus limites pedagógicos.

Gestão democrática, conselho de 

classe, participação, avaliação

GESTÃO 

ESCOLAR

ARILEI RODRIGUES 

ALBACH

Recreio como espaço de 

uma pedagogia da 

convivência

O presente projeto vai analisar, discutir e propor uma intervenção pedagógica referente ao tempo do

“recreio escolar” como espaço tempo pedagógico qualitativo em relação às convivências escolares. A

partir das experiência como docente e gestor da educação públlica, uma questão nos inquietava: como a

escola pode implementar ou programar ações que venham colaborar para que o espaço do recreio

tenha perspectiva para uma pedagogia de melhor convivência? Assim, pensamos o projeto para o tempo

do recreio do Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, embasado na perspectiva

da pedagogia da convivência. Acreditamos que este momento de recreio pode incluir protagonistas

(alunos do grêmio estudantil) com atividades que visem à valorização do meio em que vivem

reelaborando valores ligados às convivências cotidianas. Para isso serão criados grupos de interesse

conforme o grupo de iguais onde cada adolescente esta inserido, também serão contemplados

momentos de brincadeiras, de lazer e momentos culturais, sempre com atenção especial às relações

interpessoais e práticas convivenciais. recreio escolar, convivências,



GESTÃO 

ESCOLAR CLETO DE ASSIS ALVES

O papel do educador 

diante do desafio da 

dislexia no contexto 

escolar

Este projeto tem como objetivo geral contribuir para a formação continuada dos

educadores/professores ao abordar questões relativas à dislexia, por meio de subsídios teóricos e

práticos que possam auxiliar sua compreensão do transtorno, bem como instrumentalizar sua ação

pedagógica no sentido de atender as necessidades específicas desses alunos. Dentro de nossa

comunidade escolar observamos muitos obstáculos ao pleno desenvolvimento da aprendizagem, que

envolvem fatores sociais, econômicos, familiares, emocionais e mesmo individuais. As Necessidades

Educativas Especiais (NEE) estão presentes nesse contexto e, dentre elas, a dislexia é uma das mais

comentadas, entretanto, também uma das menos conhecidas objetivamente, a partir de uma

fundamentação cientifica. Nosso projeto justifica-se na medida em que verificamos que a dislexia está

presente dentro do contexto escolar, sendo necessário o desenvolvimento de ações que abordem a

temática, junto aos educadores/professores, mostrando as causas, os sintomas e os modos de ação no

trabalho com o aluno disléxico, visto o crescente número de educandos que apresentam tal dificuldade.

A fundamentação teórica abordará os diferentes tipos de dislexia, discutirá sua etiologia e suas

características, bem como os encaminhamentos necessários para uma reeducação no sentido de

minimizar o efeito que a dislexia causa na vida escolar de uma criança/adolescente. A implementação do

projeto está previsto por meio de uma oficina teórico-prático composta por 8 encontros de 4 horas

(total 32h/a).

Necessidades Educativas 

Especiais; Dislexia; Formação 

continuada de professores; 

Intervenção Pedagógica.

GESTÃO 

ESCOLAR

EDSON REINALDO 

CARNEIRO DE SOUZA

Horta Escolar: uma ação 

para a Cidadania

As Escolas do Campo na maioria das vezes não desenvolvem atividades voltadas à realidade dos Alunos

do Campo. Isso acaba desestimulando o aluno. Ele não vê nenhuma importância na Escola que não

valoriza o conhecimento que ele possui. Não consegue relacionar com a sua vida o conteúdo que está

sendo dado pelo professor. Acaba desanimando e abandona os estudos. Muitas vezes, a Escola não

percebe o grande erro que comete. Portanto, desenvolver atividades na Escola que aproximem mais os

alunos do Campo de sua realidade, é de extrema importância. Espera-se com a Implantação e

desenvolvimento da Horta Escolar no Colégio Estadual do Campo Professora Fabiana Pimentel,

conseguir promover maior interação dos professores com os alunos e suas famílias ao Ambiente Escolar.

A partir desse meio de estudo, professores e alunos terão a oportunidade de explorar intensamente esse 

imenso laboratório a céu aberto que estará sendo construído. Através dele poder melhorar sua prática

estimulando cada vez mais a aprendizagem dos alunos.

Escolas do Campo; Alunos do 

Campo; Ambiente Escolar; 

Professor x Aluno; 

Aprendizagem.



GESTÃO 

ESCOLAR MIGUEL GELINSKI

As Concepções de Gestão 

Escolar Democrática dos 

Profissionais da Educação 

no Colégio Estadual Julia 

Wanderley de Carambeí

Investigar e analisar como se conduz a gestão democrática em minha escola, tendo em vista a prática

dos gestores e o reflexo da gestão na comunidade escolar. Se a gestão democrática acontece de fato ou

se ela é um modismo que ecoa como melodia aos ouvidos da comunidade escolar em períodos de

consulta. Pensar sobre uma Gestão Democrática, visando a abertura de possibilidades de práticas e

ações coerentes às transformações e ao novo. Intervir no processo educacional com novas ideias ,

atividades que envolvam a participação de toda a comunidade escolar, produzir inovações, transformar

as ações pedagógicas para a obtenção de resultados qualitativos , numa postura ética, autêntica e

humano-social. Refletir sobre o regimento escolar que estabelece a organização do estabelecimento, no

que se refere aos aspectos administrativos, didáticos e disciplinares. Estar atento ao cumprimento do

regimento escolar e fazer cumprir o mesmo, observando os princípios constitucionais, a legislação em

vigor e as normas específicas, para preservar a qualidade de ensino e manter a equidade no

estabelecimento de ensino. Investigar qual é a concepção de gestão democrática que permeia os

ideários do corpo docente, discente e agentes educacionais no colégio Júlia Wanderley, através de

questionários, reflexões sobre o que se tem como verdadeiro referente a gestão escolar democrática e

muní-los de informações e teorias já elaboradas por pensadores sobre a educação para que se

necessário for mudar os paradigmas pré concebidos sobre gestão democrática. Transformar as

concepções de gestão democrática “cada um faz o que quer e como quer” para uma gestão

participativa, solidaria e descentralizada.

Concepções; Participativa; 

Paradigmas; Descentralizada

GESTÃO 

ESCOLAR

VALERIA REGINA 

FAVARO

A importância do registro 

na documentação escolar 

durante o percurso 

acadêmico do (a) aluno 

(a)

O estudo que se pretende desenvolver tem por finalidade apresentar importância do registro da

documentação escolar durante o percurso acadêmico do (a) aluno (a) e destacar o papel e a valorização

dos Agentes Educacionais II nesse processo. A escola é a primeira instituição formal por onde passa, e

permanece por um bom tempo, uma criança devendo ser um local de ensino bem estruturado com uma

gestão democrática e atuante. A secretaria é como um órgão vital e por isso indispensável, um espaço

educacional, sendo o órgão responsável pela escrituração de toda documentação escolar. Para

desenvolver suas atividades, os (as) funcionários (as) da secretaria precisam, também, ter habilidade

para se relacionar com as outras pessoas, além de ética, organização e muita responsabilidade. A

constante capacitação para os (as) funcionários (as) é de suma importância, investindo no material

humano, de forma a contribuir que o mesmo mantenha-se sempre atualizado e, principalmente,

refletindo na função social de seu trabalho como educador (a). É preciso olhar de um modo diferente

para o papel oficial no qual consta o registro de uma vida acadêmica. É necessário fazer o exercício da

coerência de informações e da total transparência do processo. Porém, mais do que a valorização dos

profissionais da educação através de criação de plano de carreira e cursos de aprimoramento, há

necessidade dos (as) funcionários (as) serem valorizados pela própria comunidade escolar. Espera-se que 

este trabalho contribua positivamente no aperfeiçoamento individual e coletivo e no desenvolvimento

das atividades cotidianas escolares, primando pela qualidade e satisfação dos profissionais que a

realizam.

Documentação escolar; 

capacitação; secretaria; 

organização; gestão



GESTÃO 

ESCOLAR

GIOVANA APARECIDA 

SCHAMBAKLER VIANTE

A gestão escolar e o papel 

da equipe diretiva na 

organização pedagógica 

da escola.

O presente trabalho foi elaborado visando contribuir para a reflexão sobre o papel da equipe diretiva,

pedagógica, docentes e funcionários nos processos de gestão e organização escolar a fim de melhorar a

qualidade do ensino. Há uma necessidade de formação sobre Gestão Escolar aos diretores de escolas

públicas, muitos têm dificuldade para formar equipes, administrar conflitos, enfim, organizar o trabalho

escolar de forma coletiva e em função dos objetivos pedagógicos da escola. Portanto, faz-se necessária

uma formação continuada para não apenas contribuir com os diretores escolares como, também, com a

comunidade escolar a fim de que compreenda e participe dos processos de gestão escolar com vistas à

melhoria do processo ensino-aprendizagem.

GESTÃO DEMOCRÁTICA; 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR; 

TRABALHO PEDAGÓGICO.

GESTÃO 

ESCOLAR

LORIVANA APARECIDA 

HORNUNG

DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS NA 

ESCOLA ÀS 

COMPETÊNCIAS 

MIDIATICAS

A escola, no seu papel na promoção da emancipação humana, diante das transformações ocorridas na

sociedade atual se encontra desafiada a dar conta da formação de seu aluno na compreensão e domínio

tecnológico e midiático. Isso nos provoca a pensar em estratégias de ação, de formação e pesquisa no

âmbito da gestão que levem em consideração o desenvolvimento de competências midiáticas. Diante

disso, é preciso buscar metodologias que possibilitem aos alunos ampliarem a sua visão de mundo,

considerando conhecimentos prévios no acesso à informação. Esses conhecimentos podem ser

reestruturados, contextualizadas, possibilitando novas perspectivas de futuro superando a utilização dos

meios tecnológicos apenas como ferramenta. Portanto, este trabalho de Investigação e Intervenção no

âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, propõe construir uma ação pedagógica

que vise o levantamento de competências midiáticas e o desenvolvimento de uma visão crítica sobre a

intencionalidade dos meios de comunicação.

Competencias midiaticas; 

midiaeducação; TIC

GESTÃO 

ESCOLAR

LUCIANE FERNANDES 

VIEIRA

RECONSTRUÇÃO 

HISTÓRICA DO 

ATENDIMENTO DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 

BRASIL APONTANDO A 

EXPERIÊNCIA DA ESCOLA 

MÃOS DE LUZ DO 

MUNICÍPIO DE 

RESERVA–PR

O presente Projeto tem a intenção de fazer a reconstrução da história da Educação Especial no Brasil,

bem como do Município de Reserva, fazendo com que a Comunidade escolar e população em geral

conheça e participe do processo de reconstrução histórica da Educação Especial do Município, tendo

como foco a atuação da Escola Mãos de Luz. O qual será realizado através de pesquisa bibliográfica,

análise de documentos oficiais e não oficiais, e coleta de dados e pesquisa com os agentes que

participaram do processo do fazer histórico, o qual culminará com a Formação de Grupo de Estudo com

a participação da Comunidade Escolar e demais interessadoa

Educação Especial; História; 

Valorização; Diversidade



GESTÃO 

ESCOLAR

ANDREIA SOARES 

FRITSCHE

Os Conselheiros Escolares 

e suas atribuições: 

construindo a escola 

democrática e cidadã.

A partir das experiências vividas como educadora nas últimas duas décadas, no que se refere à

composição e atuação da instância Colegiada – Conselho Escolar, entende-se seja oportuno desenvolver

estudo do resgate da história da criação, implantação e atuação dos Conselhos Escolares na educação

paranaense, visto que este é o dispositivo legal que veio fortalecer nas escolas o processo de

democratização iniciado no país na década de 80, no entanto mesmo passadas algumas décadas da

redemocratização das políticas públicas no país e a extensão destas na prática educacional, encontra-se,

ainda, dificuldades no entendimento das reais atribuições do Conselho Escolar, sendo que, inclusive, o

Estatuto necessita passar por estudo e reestruturação, pois poucos sabem que o Conselho Escolar é a

estrutura representativa que, com o diretor, compõe o núcleo de decisão da escola a fim de propiciar

avanços na qualidade do processo ensino aprendizagem. O projeto propõe estudos em grupos com o

objetivo criar discussão e posterior possibilidades de aproximar cada vez mais na prática, a atuação do

Conselho Escolar com as reais necessidades administrativas e pedagógicas da escola, visando melhoria

no processo de ensino e aprendizagem.

Conselho Escolar; 

Atribuições;Gestão Democrática

GESTÃO 

ESCOLAR IVAIR GUGEL

SISTEMA ESTADUAL DE 

REGISTRO ESCOLAR: UMA 

FERRAMENTA À SERVIÇO 

DA ESCOLA

Esse Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola tem por objetivo identificar e discutir com a equipe

pedagógica a importância da aproximação e leitura das informações que são inseridas e geradas pelo

Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE, com o trabalho desenvolvido, pela equipe supra citada, com

os professores, utilizando essas informações para melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

Sistema Estadual de Registro 

Escolar; Informação Escolar; 

Equipe Pedagógica; Gestão 

Escolar; Relatórios

GESTÃO 

ESCOLAR

LOUVANE ROSIGLER 

BRINGMANN 

CARVALHO

AS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO (TICs) E A 

SUA CONTRIBUIÇÃO NO 

PROCESSO 

COMUNICACIONAL DA 

ESCOLA

O Projeto de Intervenção Pedagógica objetiva potencializar a utilização das Tecnologias da Informação e

da Comunicação (TICs), visando a melhoria do processo comunicativo na escola. Os objetivos são: a)

compreender a relação entre Educação e Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs); b)

verificar quais as principais Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) utilizadas pela

comunidade escolar; c) compreender a dinâmica da comunicação na escola através da utilização das

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs); e d) promover atividades que contribuam para

ampliar o processo de comunicação na escola, por meio da tecnologia. O Projeto de Intervenção

Pedagógica será implementado no Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego, de Toledo – PR, com a

participação da direção, professores, alunos, equipe pedagógica, Agentes Educacionais I e II e pais.

Educação. Tecnologias da 

Informação e da Comunicação 

(TICs).



GESTÃO 

ESCOLAR

NARIETE RAQUEL 

FERRAZZA KIRCH

ANÁLISE DOS 

DESCRITORES E 

DISTRATORES DA 

MATEMÁTICA NA PROVA 

BRASIL E SUAS 

INFORMAÇÕES 

PERTINENTES PARA OS 

GESTORES PÚBLICOS

O presente estudo é o resultado de uma observação e diálogo com os colegas professores, sobre as

avaliações externas, estas que apresentam semelhanças em seus formatos de organização na forma de

avaliar, pois são provas objetivas com questões de múltiplas escolhas, no entanto, cada uma delas

apresenta objetivos distintos para o gestor público para tomadas de decisões referentes aos índices

obtidos com estas avaliações. Como forma delimitar este estudo, o foco deste concentrou na Prova

Brasil, assim buscou fazer uma análise dos Descritores e Distratores da matemática na Prova Brasil e

suas informações pertinentes para os gestores públicos, o que se percebe no meio educacional com os

profissionais da educação é que pouco destes tem compreensão do que é os Descritores e Distratores,

diante disso, este projeto procurou pesquisar e trazer informações nas quais possa trazer subsídios para

colegas que tenham interesse sobre o assunto. Ao longo do meu trabalho como professora, dialogo com

meus colegas e através dos resultados estatísticos, fica evidente as dificuldades dos alunos em resolver

problemas matemáticos, bem como, resultados insatisfatórios em relação à Prova Brasil. A finalidade

desse estudo, tende buscar alternativas de problemas percebidos pelos professores de matemática em

suas práticas pedagógicas, onde vários alunos apresentam dificuldades em solucionar problemas de

matemática, sendo que estas estão relacionadas à leitura e interpretação de problemas.

Descritores; Distratores; Gestão; 

Ideb.

GESTÃO 

ESCOLAR TANIA KIELING

UM ESTUDO SOBRE O 

CONSELHO DE CLASSE 

PARTICIPATIVO NO 

COLÉGIO ESTADUAL 

PROF. ILDO JOSÉ FRITZEN 

– EFM – PR

O intuito deste estudo é verificar a viabilidade de implementação do Conselho de Classe participativo,

por meio da internet. Objetiva-se compreender a importância do Conselho de Classe como instrumento

que favorece a avaliação mais completa do estudante, bem como do trabalho docente e da própria

escola, num espaço de reflexão coletiva da organização do trabalho pedagógico. Para conseguir os

resultados esperados, propõe-se a realização de grupos de estudos e produção de material didático. A

fundamentação teórica baseia-se em alguns autores que discutem Conselho de Classe, dentre eles

destacam-se: Lilian Ianke Leite, Carmem Lucia Guimarães de Mattos, Rita de Cássia Pizoli, Flávia Regina

Vieira dos Santos, entre outros.

Conselho de Classe participativo; 

internet; trabalho pedagógico.



GESTÃO 

ESCOLAR MARIA INES SIBIM

Introdução ao uso das 

Tecnologias Móveis no 

processo Ensino 

Aprendizagem da 

Matemática

As constantes mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais intensificadas a partir da segunda

metade do século XX vem configurando um cenário denominado por diversos estudiosos como a

Sociedade do Conhecimento. Nesse contexto, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) passam

a assumir um lugar de destaque não apenas no mundo do trabalho e da ciência, mas nas mais diversas

práticas sociais, entre elas as práticas educativas. A escola se constitui, assim, em um dos espaços

fundamentais para a construção dos saberes e competências necessários à plena participação social

nessa sociedade permeada pelas TIC. A apropriação das tecnologias nos contextos escolares se

concretiza na medida em que gestores e comunidade escolar se empenham na realização desse

trabalho. Diante disso, este estudo tem por objetivo identificar possibilidades do uso das tecnologias

móveis: Tablets e Smartphones no processo de ensino aprendizagem de matemática. Embora tais

tecnologias estejam presentes nas escolas, se faz necessário ampliar as oportunidades de formação dos

professores para o uso dessas ferramentas, pois enquanto mediador do processo de ensino

aprendizagem deverão apropriar-se da tecnologia para uso pedagógico no cotidiano escolar, de forma a

ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos, considerando as exigências posta pela práticas

sociais de hoje que requerem também saberes e competências que envolvem as TIC. Espera-se que o

presente trabalho possa favorecer a apropriação dessas tecnologias aos educadores, de modo a

identificar e explorar as possibilidades que elas oferecem no desenvolvimento das práticas pedagógicas,

e na promoção da aprendizagem dos alunos.

Tecnologias Móveis; Ensino 

Aprendizagem; Ensino da 

Matemática.

GESTÃO 

ESCOLAR

ROSANGELA SAMPAIO 

DA CRUZ MANO

Livro Registro de 

Classe:da era glacial à era 

digital

Neste projeto de pesquisa e intervenção consideramos como objeto de estudo o Livro Registro de

Classe, tendo em vista a sua importância histórica como instrumento de acompanhamento dos

processos de ensino e de aprendizagem, desenvolvidos em sala de aula. Todavia, a prática das anotações

cotidianas parece ainda se realizar como obrigação dos professores, uma tarefa que pode ser árdua e

sem sentido. Sendo assim, pretendemos promover ações que levem à reflexão professores e pedagogas

do Colégio Estadual Cruzeiro do Oeste, a fim de gerar consciência de que os registros legitimam a

verdade do trabalho pedagógico. Serão propiciados estudos teóricos com levantamento das normas e

legislações que regulamentam a escrituração; vamos analisar como os registros podem apontar as

supostas dificuldades de aprendizagem, evasão e repetência, e proporemos, também, oficinas para

trabalhar o registro correto, além de organizar momentos de estudo junto ao Portal Dia-a-Dia Educação,

para conhecermos o formato do projeto piloto do Livro Registro de Classe on-line. O estudo sobre o

Livro Registro de Classe seguirá uma linha do tempo, resgatando a sua utilização desde o surgimento da

escola até os dias atuais em sua versão digital.

documento;livro registro de 

classe



GESTÃO 

ESCOLAR

TEREZA MARIA DE 

JESUS FARIA

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 

DO CAMPO NO PARANÁ: 

articulando saberes nas 

CEFFAs do Estado a partir 

da década de 1990.

O presente projeto intitulado Políticas de Educação do Campo no Paraná: articulando saberes nas

CEFFAs do Estado, a partir da década de 1990. Tem por finalidade realizar uma contextualização

histórica sobre a educação do campo no Brasil e no Paraná, analisando a importância da Articulação

Pedagógica e dos Instrumentos da Pedagogia da Alternância nas Casas Familiares Rurais. O objeto

abordado é a política de educação das CEFFAs com o objetivo de compreender a Articulação Pedagógica

e os Instrumentos da Pedagogia da Alternância nas suas especificidades nas Casas Familiares Rurais do

Paraná, por meio de análise científica da problemática da educação do campo na socialização

pedagógica dos conteúdos da alternância como regime de oferta educacional aos jovens do campo

tendo por finalidade contribuir na realização da proposta educativa da Casa Familiar Rural.

Políticas - Campo - CEFFAs - 

Alternância

GESTÃO 

ESCOLAR CELSO MARCZAL

A desconstrução dos 

preconceitos através do 

trabalho com as 

diferenças tendo como 

objetivo a superação de 

possíveis dificuldades 

relacionadas à 

aprendizagem escolar.

A fase da adolescência é permeada de diversas transformações que tem implicação direta na vida do

adolescente. Um dos comportamentos decorrente destas transformações é o de pertencimento a

“turmas”, o de ser aceito em um grupo. Para validar perante seu grupo este pertencimento, o

adolescente pode ter comportamentos negativos com relação a outros colegas. Estes comportamentos,

na maioria dos casos tipificam o bullying. Uma das demonstrações de bullying referentes a este caso são

os apelidos e é no ambiente escolar que eles se mostram e se, não devidamente trabalhados, podem

gerar consequências mais graves na formação da personalidade do adolescente. Portanto, é função da

escola realizar atividades pedagógicas que desconstruam os preconceitos existentes nos apelidos,

trabalhando o bullying e ajudando na superação de possíveis dificuldades relacionadas a isto.

Bullying; preconceito; apelidos; 

personalidade; turmas

GESTÃO 

ESCOLAR

LISANGELA FONSECA 

BUENO

A Contribuição da Gestão 

Escolar Democrática e 

Participativa para o 

Sucesso do Ensino e 

Aprendizagem no 

Processo Pedagógico

Considerando que, a gestão democrática na escola constitui num processo coletivo de decisões e ações,

percebe-se a necessidade que todos estejam envolvidos nos encaminhamentos metodológicos que se

fizerem necessários e explicitados no Projeto Político Pedagógico da escola, sendo este um instrumento

que descreve e revela, para além de suas concepções e intenções, sendo uma forma de organizar todo o

trabalho pedagógico. O presente trabalho mostra a necessidade de propiciar momentos de reflexões e

discussões em prol de uma busca por uma educação promovedora de melhores índices de

aprendizagem, sendo estes, resultantes de práticas pedagógicas, a fim de buscar uma melhora

significativa no processo de ensino-aprendizagem, tendo a gestão democrática e participativa como

fundamentais na busca deste avanço.

Gestão Democrática; 

Participação; Aprendizagem; 

Decisões



GESTÃO 

ESCOLAR MARIA JUSCELIA SABAI

Protagonismo Juvenil no 

Ensino Médio e Gestão 

Democrática da Escola 

Pública: implicações e 

possibilidades 

metodológicas para a 

prática escolar

A articulação de uma proposta educacional no Ensino Médio, voltada ao Protagonismo Juvenil é

considerada hoje essencial para a formação pessoal, social e política de jovens, seu desenvolvimento

pode orientar, informar e estimular a criatividade, o envolvimento e a participação ativa, além de ser

capaz de possibilitar a formação de lideranças, com sentido de pertencimento a escola e a comunidade,

enquanto sujeitos de vez e de voz. Desta maneira, o presente trabalho se justifica porque pretende

realizar uma investigação com enfoque sobre como o Protagonismo Juvenil vem sendo estimulado na

prática pedagógica e gestora escolar. Em contrapartida busca subsidiar o fortalecimento do

Protagonismo Juvenil junto ao Colégio Estadual do Campo Professor Estanislau Wrublewski, Ensino

Fundamental e Médio, de Cruz Machado-PR. Enquanto abordagem metodológica delineia-se uma

pesquisa ação interventiva, que prima por efetivar oficinas, associando teoria e prática no que tange o

objeto de estudo destacado, as quais serão desenvolvidas em contraturno escolar, tendo por público

alvo professores e estudantes do Ensino Médio, integrantes ou não do Grêmio Estudantil. Portanto,

espera-se com esta pesquisa contribuir para o fortalecimento do Protagonismo Juvenil, enquanto prática

pedagógica, democrática e instrumentalizadora da formação política e cidadã.

Protagonismo Juvenil; Ensino 

Médio; Gestão Democrática; 

Prática Pedagógica

GESTÃO 

ESCOLAR

CLAUDEMIR 

FERNANDES CLETO 

FILHO

A Desburocratização dos 

Recursos Financeiros e 

sua Otimização na 

Melhoria da Gestão 

Escolar

O uso e a correspondente prestação de contas dos recursos financeiros que chegam às unidades

escolares têm trazido grandes preocupações a gestores e demais pessoas ligadas ao assunto. O presente

projeto, parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/SEED, será desenvolvido no

Colégio Estadual “Anita Grandi Salmon”-EFM, no município de Sengés, destinado a gestores e membros

das instâncias colegiadas que se interessem pelo tema. Pretende-se discutir, analisar, estudar e propor

mudanças para otimizar e desburocratizar os recursos públicos das escolas paranaenses e também

objetiva-se a criação de um canal de comunicação entre gestores e SEED. Para tanto, será realizada uma

pesquisa com gestores, utilizando-se de questionários para identificar as maiores dificuldades na

gerencia financeira das escolas, seguida de encontros de estudos e atividades a distância. Espera-se que

seja possível a elaboração coletiva de sugestões de a serem encaminhadas até o setor financeiro deste

NRE e, em havendo necessidade ou conveniência, até a CAF/SEED, e publicando futuras contribuições a

gestores da escola pública paranaense.

Recursos financeiros; 

Descentralização; Otimização



HISTÓRIA

ANDREIA APARECIDA 

SALVARANI

Movimentos de 

resistência e perseguições 

durante o Regime Militar 

no Paraná (1964- 1985).

A utilização de fontes históricas em sala de aula é uma proposta que visa à construção do conhecimento

histórico a partir da problematização e análise de vários tipos de fontes como orais, visuais e escritas,

instigando o aluno na construção de uma consciência histórica que o auxilie na busca de uma sociedade

democrática em todos os ambientes vivenciados por eles. Além de reforçar nestes jovens o

compromisso de manutenção dos direitos conquistados e lutar por uma sociedade melhor e por um

futuro promissor. A maior contribuição desta intervenção está na intenção de fazer o aluno perceber-se

como um cidadão, como um agente social, que faz parte da história de seu país, de seu Estado e

principalmente do local onde vive, em seu município. Estes jovens precisam ter consciência da

importância de seu voto, da sua participação na política e saber que estes direitos dos quais se

beneficiam hoje, são frutos de uma luta que não pode ser esquecida.

Ensino de história; Fontes 

históricas; Regime Militar

HISTÓRIA ARIOMAR FERREIRA

A valorização do sentido 

histórico para o aluno 

através de metodologias 

favoráveis à reflexão 

crítica

O desinteresse dos alunos diante das aulas de História tem sido debatido por professores e outros

profissionais da educação constantemente. Discutir o ensino de História é uma tarefa importante no

momento atual em que a disciplina tem sido vista pelos alunos como algo distante de suas vidas e sem

utilidade prática. Diante disso, qual seria a maneira mais eficaz para atrair a atenção do jovem na sala de

aula? Desenvolver atividades em que os alunos não sejam meros expectadores, mas agentes ativos

durante o processo de execução e de conclusão devem ser pensados pelo professor, romper com as

situações em que o ensino de história se mostra distante do aluno ou radicalmente centrado na figura

do professor. Não deve haver uma limitação aos textos narrativos dos manuais didáticos, mas sim, o

oferecimento de oportunidades para potencializar a construção dos conhecimentos através da utilização

de múltiplas linguagens e referências. Técnicas e metodologias de ensino inovadoras despertam a

atenção dos alunos em sala de aula, fazendo com que eles sintam-se à vontade para fazer perguntas

sobre o que não entenderam. É necessário o desenvolvimento dos conhecimentos prévios,

imprescindíveis para a escolha do modo de trabalho para cada grupo de conceitos, bem como a

definição clara do objetivo que se pretende.

Desinteresse; metodologias; 

objetivo

HISTÓRIA

GUALTER FERREIRA DE 

CASTRO

Colonização do Município 

de Faxinal

O presente projeto de intervenção pedagógica visa realizar um estudo sobre a ocupação e colonização

do município de Faxinal, e contribuir com o resgate e importância que nossos pioneiros deram no

processo de colonização ao longo dos sessenta anos de emancipação política. Desta forma os

participantes do projeto irão realizar estudos de textos referentes ao Estado do Paraná, bem como os

ciclos econômicos, e situar o município de Faxinal dentro do contexto socioeconômico e cultural

nacional, estadual e internacional. Na oportunidade será realizadas entrevistas e conversa informal com

os moradores e a produção um mural de imagens dos lugares de memória existentes em nosso

município, e ainda produzir um folheto sobre a história de Faxinal a partir das informações obtidas nas

pesquisas realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto. Inclui os conteúdos citados nas diretrizes

curriculares de história, dando ênfase a história local e regional tão esquecida e pouco mencionada por

várias décadas na Escola Pública, visando a valorização dos lugares de memória e das pessoas, e da

grande diversidade cultural do nosso povo.

Faxinal, Colonização, Diversidade 

Cultural.



HISTÓRIA

LAURICE ALVES 

RODRIGUES DE SOUZA

A Presença Religiosa em 

Apucarana: Contribuições 

Para o Convívio 

Respeitoso à Diversidade 

No Ambiente Escolar.

O presente trabalho, objetiva conhecer o papel cultural das expressões religiosas na sociedade

apucaranense em perspectiva histórica, assim como,despertar nos estudantes a não aceitação ao

preconceito e à discriminação. A cidade de Apucarana apresenta uma grande visibilidade religiosa em

seu processo de formação histórica, com as colonizações: japonesa, ucraniana, polonesa, alemã,

portuguesa, espanhola e árabe, que trouxeram as suas diferentes culturas e religiões, contribuindo para

a formação histórica, cultural e religiosa de nossa cidade, vindo a misturar-se com mineiros, paulistas,

baianos, cearenses e tantos outros que aqui se encontravam formando uma grande diversidade religiosa

e cultural. O instrumento a ser utilizado para a reflexão a cerca de diversas religiões existentes em nossa

escola e em nossa sociedade será a promoção de uma mesa redonda com pesquisadores de temas

religiosos das áreas da História, Sociologia e Antropologia, como também de líderes religiosos. Além da

mesa redonda, também serão utilizados bibliografias para a contextualização histórica da cidade de

Apucarana e dos segmentos religiosos nela estabelecidos, para que haja um melhor entendimento e a

promoção de um convívio respeitoso à diversidade religiosa existente.

Religiosidade; Preconceito; 

Colonização; Cultura.

HISTÓRIA

LISETE VON MUHLEN 

BOLZON

A IMPORTÂNCIA DO 

CONHECIMENTO 

HISTÓRICO PARA A 

VIVÊNCIA DA CIDADANIA 

E DA DEMOCRACIA.

O que se pretende com esse projeto é aproveitar da História como disciplina escolar para ampliar o

conhecimento e a compreensão sobre o sentido da democracia e, consequentemente, cidadania.

Pretende-se, desta forma, também destacar a importância da democracia em todos os âmbitos com

destaque para a realidade escolar. Através da disciplina de História, é possível contribuir com a análise

da prática cotidiana vivida pela comunidade e pelos fatos históricos que nos mostram ações

democráticas, e se apropriar desse conhecimento significativo para que também possam ver na escola

um espaço da promoção e da vivência dos valores, da solidariedade, da cooperação, da liberdade e da

justiça. Propiciar ações que levem alunos e alunas a refletirem sobre como tornarem-se cidadãos

participantes, críticos, responsáveis e comprometidos com práticas democráticas. A forma para

realização da pesquisa/projeto será através de reflexões com grupos focais com alunos do nono ano do

Ensino fundamental; leitura e análise de dois textos sobre Democracia e Cidadania; visitas aos três

poderes de Arapongas: Prefeitura, Câmara de vereadores e Fórum. Também serão feitas aulas

expositivas com reflexões sobre os caminhos e evolução da democracia e da cidadania nas civilizações.

Desta forma, vislumbra-se através desta proposta de estudo e reflexões sobre democracia e cidadania a

oportunidade para abordagem de todas essas questões levantadas.

História; Conhecimento; Escola; 

Cidadania; Democracia



HISTÓRIA MARGARETE FERLE

A UTILIZAÇÃO DE 

DOCUMENTOS DE 

ARQUIVO FAMILIAR A 

UTILIZAÇÃO DE 

DOCUMENTOS DE 

ARQUIVO 

FAMILIARCOMO FONTE 

HISTÓRICA EM SALA DE 

AULA

O objetivo deste projeto de intervenção pedagógica na escola tema vem de acordo com a necessidade

que se percebeu do não interesse dos alunos em conhecer, resgatar e valorizar documentos de arquivo

familiar. Esse processo de reconhecimento das fontes de arquivo familiar, ganha significado quando

possibilita e amplia as possibilidades de compreensão da própria identidade histórica, na medida em

que elas não permaneçam apenas como “velharias” que se guarda em casa. Diante das dificuldades dos

alunos em interpretar as fontes e da busca de significado das fontes em relação ao conjunto de fatores

presentes na história dos objetos, o tema, desta intervenção proposta, diz respeito ao mapeamento e

identificação das fontes históricas e a reconstrução histórica de objetos que são guardados pelas famílias

dos alunos.

Arquivo familiar; Fontes 

históricas; valorização

HISTÓRIA

MARIA AMELIA DE 

CASTRO TEIXEIRA

Valorização do \"EU\" 

como cidadão

A implementação do projeto: Valorização de “EU” como cidadão, o qual faz parte do PDE Programa de

Desenvolvimento Educacional, na área de história será desenvolvido no Colégio Estadual Professora

Maria Muziol Jaroskievcz. Ensino Fundamental, Médio, localizado no município de Faxinal-PR, núcleo de

Apucarana-PR, com alunos do Ensino Fundamental do período matutino. Para a aplicação do respectivo

projeto será utilizada a pesquisa relatando a história de vida de cada aluno por meio de fatos orais,

fotografias, documentos, estudo de textos, filmes, debates. O objetivo principal deste é reconhecer a

importância de sua história pessoal e assim se reconhecer como cidadão e sua participação na sociedade

valorizando-se como ser humano que também é um agente transformador. Para atingir o objetivo

proposto buscou-se como fonte a pesquisa e a leitura sobre a valorização do “EU” como cidadão.

Cidadão. Ser Humano. Auto-

estima

HISTÓRIA

MARIA APARECIDA DE 

SOUZA BRITO

Construção da Memória 

de Cambira (PR) como 

Projeto Pedagógico para 

o Ensino de História Local.

A importância da história local se situa no campo de conhecimentos a serem adquiridos pelos alunos em

sua permanência na Educação Básica, estabelecidos pelas Expectativas de Aprendizagem de História

(SEED, 2012), em consonância com a Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica de História

para a Rede Estadual (SEED, 2008). Na atuação em sala de aula, nas aulas de História, percebe-se a

necessidade de maior valorização dos estudos regionais ou locais para que os estudantes melhor

compreendam o espaço em que vivem, no qual se definem aspectos de sua identidade e cultura. O

desenvolvimento desse projeto de história local possibilitará maior envolvimento dos alunos da

disciplina de História com a pesquisa, pois são previstas dinâmicas e interatividade na busca de materiais

memorialísticos, além de exposição dos dados produzidos pelo trabalho de campo em forma de oficinas

pedagógicas, com participação da comunidade estudantil.

História local, Sociedade 

Cambirense, Memória



HISTÓRIA MARIA CECILIA BELOTI

Devoções, Festas e Ritos: 

Cultura e Religiosidade no 

Município de Apucarana

Estamos em constante desenvolvimento, quer no aspecto biológico, psicológico e espiritual. È

importante cuidar da saúde, da alimentação, para ter uma vida saudável, da mesma forma é necessário

cuidar da parte que diz respeito à espiritualidade e à religiosidade. Proporcionar o desenvolvimento da

religiosidade implica em promover a qualidade de vida, principalmente no educando. Através da religião

muitos aspectos podem ser aprimorados, como tolerância, aceitação das várias etapas pelas quais o

indivíduo passa, de modo a fazê-lo com mais seriedade. A espiritualidade não está necessariamente

ligada a uma religião específica, mas sim ao modo como o indivíduo procura viver, se relacionar, atuar

na família ou na sociedade, buscando proporcionar a si e aos que o cercam ambientes agradáveis,

equilibrados, serenos onde seja prazeroso permanecer, se relacionar, trocar experiências de amizade, de

respeito, de carinho, bom humor, de solidariedade o que facilitará a convivência harmoniosa entre

pessoas de diferentes credos. Como o ser humano é um ser social, vive em comunidade, essa vivência no 

ambiente escolar tende a se intensificar. Através desta linha de pesquisa pretendo trabalhar

especificamente o tema devoções, festas e ritos religiosos, tendo como objetivo conhecer suas

características, pois a religião é um importante espaço de produções culturais e sociais.

Religiosidade – Devoções – 

História regional

HISTÓRIA CARINA NOGUEIRA

A (IN)VISIBILIDADE DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA

Esse projeto de intervenção pedagógica parte da leitura da realidade de vida dos estudantes dos sextos

anos de uma escola situada em uma comunidade com constantes conflitos territoriais e com espaço

público de convivência restrito. Ele como tema a construção histórica dos direitos da criança e a sua

compreensão por parte desses sujeitos. Nesse sentido, tem como objetivo conhecer qual é o

entendimento das crianças sobre o que são e quais são os seus direitos, na perspectiva de ampliação dos

seus conhecimentos. Para tal, dar-se-á ênfase aos direitos de participação, buscando a superação de um

relação verticalizada de poder entre adultos e crianças no interior da escola.

Educação, História dos Direitos 

da Criança - Participação

HISTÓRIA

CARLOS NUNES DE 

ARAUJO

A instauração do sagrado 

a partir de uma 

percepção religiosa.

Estudar o sagrado a partir da religião, uma vez que a religiosidade é bastante presente na sociedade

brasileira, considerando não somente as religiões de origem judaico-cristã. História;Cultura;Religião.



HISTÓRIA DULCINEIA RADO

A Construção da 

Identidade Feminina: 

resultado das lutas por 

direitos no século XX.

Este trabalho objetiva problematizar com os estudantes as lutas políticas enfrentadas pelas mulheres

brasileiras no século XX, sensibilizando-os para o exercício da cidadania. Justifica-se, nas análises dos

documentos: Diretrizes, conteúdos e currículo que norteiam o trabalho docente em sala. Nesses

documentos educação é entendida como um direito individual humano e coletivo com o poder de

habilitar para o exercício de outros direitos, isto é, para potencializar o ser humano como cidadão pleno.

Assim, ela é o processo e prática que se concretiza nas relações sociais que transcende o espaço e o

tempo escolar, tendo em vista os diferentes sujeitos que a demandam. A opção pela temática de Gênero

se deu pela observação do silenciamento que existe na escola a respeito desse assunto. Busca-se dar

visibilidade as conquistas femininas no Brasil por meio dos conteúdos históricos. Espera-se que, com o

conhecimento das lutas políticas travadas pelas mulheres ao longo do século XX no Brasil, os estudantes

possam desconstruir estereótipos. Para que essa proposta seja efetivada optou-se pela utilização de

pesquisa bibliográfica, a análise documental, questionários e entrevistas semiestruturadas, culminando

na elaboração de um caderno de apoio pedagógico. Utiliza-se como principais aportes teóricos Silva

(1995), Faria (1991), Okin(2008). Nesta proposta de trabalho a cidadania plena é entendida como a

participação e a ocupação das mulheres do espaço público, bem como, a representação equitativa de

mulheres em estruturas de tomada de decisão, tanto formais quanto informais, e também ao seu direito

à voz na formulação de políticas que afetam a sociedade na qual estão inseridas.

Gênero, Cidadania, Espaço 

Público.

HISTÓRIA

EDILBERTO APARECIDO 

GASPARETTO

DIÁLOGOS ENTRE 

HISTÓRIA E CINEMA: 

LEITURAS FÍLMICAS EM 

SALA DE AULA COMO 

FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA DIDÁTICA

É bastante nítida a necessidade de organizar atividades que façam com que o educando participe do

processo crítico na leitura fílmica. Todavia a interpretação de recortes fílmicos com base na realidade

social (micro e macro) do aluno, dando condições ao mesmo de entendimento à dicotomia de estar no

filme e estar no mundo, leva o aluno a refletir mais sobre os fatos que acontecem ao seu redor. Percebe-

se que é imprescindível a utilização de vídeos com recortes de filmes que retrate o fato histórico

trabalhado, para que os alunos possam vivenciar o assunto comparando com o momento atual. O tema

“A utilização de tecnologias de informação e comunicação na construção de diálogos entre Cinema e

História: Leituras fílmicas em sala de aula como ferramenta pedagógica”, no aproxima à realização de

pesquisas mais bem elaboradas, utilizando-se a internet ou bibliotecas, de forma que expressem

realmente a própria opinião (criticidade) sobre os fatos observados. 

mídia; cinema; resenha; leittura 

fílmica



HISTÓRIA EDINEIA ORIBKA

O Programa de Cotas 

Raciais na Universidade 

Federal do Paraná, 

subsídios teóricos para a 

formação docente: 

desfazendo equívocos e 

preconceitos.

Este trabalho vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado e

da Educação do Paraná é uma pesquisa-ação a ser desenvolvida com os docentes do Ensino Médio de

uma escola pública no município de Colombo. O objetivo é compreender como funcionou e funcionará o

Programa de Cotas Raciais na Universidade Federal do Paraná, fornecendo subsídios teóricos para a

formação docente, desfazendo equívocos e preconceitos. Entende-se que a igualdade racial se aprende

na escola, mas evidenciam-se no discurso de alguns docentes, posicionamentos contrários à adoção das

cotas raciais e o desconhecimento da Lei Federal 12.711/12, que estabelece as cotas sociais e raciais nas

universidades, mediante a negação histórica da construção da identidade do negro/a, apoiada pela

ideologia do branqueamento e do mito da “democracia racial”. Muitos discursos falaciosos, incentivados

pela mídia desestimulam os estudantes que devem e que podem se beneficiar pelo programa. Este

trabalho estabelece um diálogo com autores que tratam da temática: Fernandes (1972); Azevedo (1975);

Munanga (2003); Queiróz (2002); Gomes (2005); Carone (2012); Carvalho (2011); Moraes (2002);

Theodoro (2008), entre outros. As cotas não se opõem à valorização da escola pública ou à necessidade

de investir em políticas sociais de caráter universal. Mas propõem uma aceleração do acesso de

estudantes negros à educação superior, que é ainda um espaço ocupado majoritariamente por brancos.

Assim a educação escolar deve promover ações que possam contribuir para a valorização da população

negra e a formação dos/as educadores/as é primordial para o entendimento da construção das políticas

afirmativas no Brasil e para uma educação antirracista.

Políticas afirmativas; Cotas 

raciais na UFPR; Educação 

antirracista; Mito da

HISTÓRIA

HERMINIA VICTORIA 

LAZARIM

O Patrimonio cultural 

imaterial dos imigrantes 

italianos em Colombo.

O tema refere-se ao patrimônio cultural e imaterial da imigração Italiana na cidade de Colombo-PR,

fazendo um demonstrativo da cultura Italiana e mostrando principalmente a entre a 2.ª Guerra Mundial

e as Grutas de Bacaetava. Que relação existe entre essas duas questões.

Patrimonio cultural;patrimonio 

imaterial; imigração;Bacaetava;



HISTÓRIA

JOCIMARA BARROS 

TEIXEIRA CAVALHEIRO

A CONSTRUÇÃO SOCIAL 

DA MULHER NA 

ATUALIDADE:VALORES, 

SEXUALIDADE E 

AUTOESTIMA

Projeto de intervenção voltado a alunos do 9º ano do Colégio Estadual Maria da Luz Furquim, tendo

como tema a história e o gênero, delimitado para a educação de valores na escola e os conceitos de

gênero e sexualidade da condição feminina. Tem como questão central de investigação: Como promover

a reflexão dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Maria da Luz sobre a

condição feminina na atualidade em favor da autovalorização e da construção da dignidade das

adolescentes. Foi estabelecido como objetivo do estudo promover estratégias voltadas à educação de

valores, com ênfase na condição feminina e nos aspectos da sexualidade e da autoestima; abordagem

essa que justifica pelo fato de que os alunos e as alunas necessitam aprofundar conhecimentos sobre as

responsabilidades e as consequências decorrentes de decisões tomadas no campo da sexualidade,

principalmente em relação à mulher, haja vista a cultura machista e sexista que ainda marca a sociedade

contemporânea e a influência da mídia no processo de desvalorização da mulher. Espera-se, como

resultado dessa intervenção, favorecer a esses jovens, os subsídios necessários à construção de valores

que lhes possibilite ressignificar a imagem da mulher na sociedade atual, assim como a assimilação de

conceitos que propiciem a autorreflexão, a autoestima e mudanças comportamentais, expressar por

atitudes positivas na forma como lidam com a própria sexualidade em seus relacionamentos.

GÊNERO; SEXUALIDADE; 

VALORES; AUTOESTIMA; 

CONDIÇÃO FEMININA.

HISTÓRIA

LUCILENE SILVA DOS 

SANTOS

RESGATANDO A HISTÓRIA 

DO “CECAR”

Este trabalho tem como objetivo resgatar com os alunos do sexto ano do ensino fundamental do Colégio

Estadual Carlos Alberto Ribeiro os eventos históricos que fazem parte do processo temporal da própria

instituição educacional. Busca se com este trabalho revisitar a história e as suas narrações através de

entrevistas com professores, funcionários e cidadãos que fizeram parte desse processo histórico –

cultural, objetivando desenvolver nos alunos e na própria comunidade de forma direta e indireta uma

consciência construtiva dos fatos históricos e a sua proximidade com outros eventos dentro do

município. CECAR, resgatar, historia oral



HISTÓRIA LUCIMAR BUSS

Memórias e vivências 

festivas: o Fandango 

como forma de 

preservação do 

patrimônio cultural 

imaterial.

A oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a História do Paraná, em especial a cultura caiçara,

possibilita entender o Fandango como uma prática social enraizada e repleta de significados para as

comunidades que o praticam. Hoje, o Fandango é referência do patrimônio cultural imaterial, por isso

deve ser preservado. E, nesta difícil tarefa, é importante ressaltar que esta prática não envolve apenas a

questão cultural, mas também a maneira de ser, sentir e agir do homem caiçara. O conhecimento de

conteúdos específicos sobre a História do Paraná é de extrema importância para a viabilização da

presente proposta. E, a partir dos conceitos de memória, patrimônio cultural imaterial e vivências

festivas, é possível proporcionar aos alunos e também aos professores, o acesso às informações

referentes à origem do Fandango, suas características mais marcantes, os instrumentos musicais

utilizados nos bailes, as marcas ou danças e a culinária típica. O estranhamento dos alunos frente ao

tema Fandango, a eminente ameaça do desaparecimento de alguns de seus elementos essenciais e a

falta de clareza no que se refere a patrimônio cultural imaterial, despertou o desejo do resgate da

cultura fandangueira do litoral paranaense, mediante o uso da memória e da fonte oral como

instrumentos metodológicos. Assim sendo, acredita-se na possibilidade de construir um saber criativo e

reflexivo, relacionando a construção da identidade com a educação patrimonial e a prática da cidadania,

preservando a ancestralidade do Fandango, para que as próximas gerações possam conhecê-lo e

respeitá-lo.

Fandango; Vivências Festivas; 

Memória; Patrimônio; Cultura 

Imaterial.

HISTÓRIA LUIS CESAR DO PRADO

CONHECER PARA 

VALORIZAR A NOSSA 

HISTÓRIA: DA 

FORMAÇÃO DE PINHAIS 

AOS DIAS ATUAIS

Em 2014, o município de Pinhais comemorou 22 anos de sua emancipação política. Por se tratar de um

município com emancipação política tão recente, poucos conhecem ou tem conhecimento de como se

deu este processo, a constituição de seu território ou simplesmente o porquê da cidade ser chamada de

Pinhais.

Pinhais; História Local; Conhecer 

para Valorizar

HISTÓRIA

MARIA LUIZA DA 

SILVEIRA SILVA

Comunidade Quilombola 

João Surá-Adrianópolis

Este projeto visa trabalhar a história dos afro descendentes da Comunidade Quilombola João Surá do

município de Adrianópolis ,no Paraná, mostrando como ocorreu a vinda dos africanos escravos ou não,

como a posse das terras ocupadas por eles, os trabalhos que realizavam, a maneira como foram

tratados, como se organizaram em comunidades quilombolas e como se relacionavam com os homens

brancos dos espaços rural. Além disso, a pesquisa mostra seu modo de vida nos dias atuais. A história e

a cultura afro-brasileira têm muito a oferecer, pois esta abrange muitos heróis que estão ocultos no

meio da cultura brasileira e cabe a instituição escolar incentivar a abordagem em sala de aula para que

seus valores possam ser compartilhados com os alunos e demais membros da sociedade. Trabalhar com

a temática étnico-racial em sala de aula tornou-se imprescindível diante do clamor do movimento Negro

do Brasil,da Lei 10.639/03 pois quebrar o estereótipo da escravidão que resulta no preconceito não é

uma tarefa fácil, já que as produções que prevalecem nos livros didáticos continuam sendo

eurocêntricas.

Comunidade Quilombola; Afro-

descendentes; discriminação 

Racial; preconceito.



HISTÓRIA MARI LUCIA POLESE

A história das mulheres: 

reflexões sobre as 

transformações sociais

O projeto tem como objetivo principal fazer uma análise da atuação feminina na sociedade. Para o

desenvolvimento deste trabalho serão executadas as etapas de fundamentação com o apoio de

referências bibliográficas pertinentes à temática, posteriormente será realizada a análise sobre o tema e

sua reflexão sobre as transformações sociais. A metodologia será de natureza aplicada, com fins de

pesquisa exploratória e explicativa conforme orientação de Gil (2002). Além do procedimento

bibliográfico, será realizada uma investigação junto alunos do ensino fundamental objetivando pesquisar

como os alunos percebem a questão do preconceito contra a mulher nas diversas camadas da

sociedade. O objetivo é despertar o interesse dos alunos sobre o tema mulher, sua história, suas lutas

sensibilizando-os por meio de questões históricas como: a religiosidade, a saúde, a liberdade, a família

para que possam se orientar historicamente no presente e no futuro. A realização deste projeto de

intervenção pedagógica ocorrerá no Colégio Estadual Floripa Teixeira de Faria no município de Almirante

Tamandaré

Mulher; sociedade; 

preconceito;liberdade

HISTÓRIA

MARLI APARECIDA DE 

ANDRADE

ENSINO DA HISTÓRIA DA 

ANTIGUIDADE CLÁSSICA: 

O EGITO ANTIGO – 

OLHARES POR MEIO DE 

TRECHOS DO FILME “A 

MÚMIA”

Os docentes da disciplina de História têm utilizado filmes e trechos de filmes, na tentativa de ilustrar,

esclarecer ou simplesmente complementar um conteúdo que não foi trabalhado na íntegra. Porém, não

há muitas vezes a preocupação em desenvolver no discente o que Miceli (2009) chama de “sentido

histórico”, para que ele possa atuar na sociedade. Para Napolitano (2013) trabalhar com o cinema em

sala de aula é ajudar a escola reencontrar e aprofundar a cultura cotidiana. Contudo, o professor precisa

planejar as aulas, escolhendo o filme que se relaciona com conteúdo e elaborando atividades que

possibilitem que o aluno atinja os objetivos propostos. Os filmes como instrumentos de aprendizagem

devem ser usados com o intuito de contribuir para a construção histórica dos estudantes, possibilitando

uma análise crítica do contexto apresentado. O que se pretende é desenvolver a consciência histórica

partindo do uso dos recursos visuais para que o aluno possa analisar a sociedade na sua totalidade, ou

seja, em todas as suas dimensões sociais, políticas econômicas e religiosas. E, com isso, espera-se que o

aluno se perceba como sujeito histórico capaz de atuar efetivamente na construção da história

individual e coletiva. A utilização de fundamentos teórico-metodológicos que contemplem registros

iconográficos para o ensino de História pode oportunizar uma melhoria significativa no desempenho

escolar dos estudantes. Sendo assim, objetiva-se desenvolver proposições didáticas para o ensino do

tema o Egito Antigo, para o 6º ano do Ensino Fundamental, a partir do filme “A Múmia”.

Ensino de História; trechos de 

filme; estratégias de ensino;



HISTÓRIA

RAQUEL BATISTA DA 

SILVA

O uso da fotografia na 

educação histórica do 

município de Pinhais: 

memória e cultura visual

A partir da observação dos alunos do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Semiramis de Barros

Braga, no município de Pinhais, situado no estado do Paraná, é possível perceber o desinteresse, o

distanciamento e o desconhecimento dos educandos com relação ao município no qual residem e

estudam. Foi a partir dessa constatação que se deu a busca por métodos alternativos na tentativa de

conduzir os alunos a uma atitude reflexiva, levando-os a desenvolver um novo olhar em relação a sua

cidade e valorização do patrimônio histórico através das aulas de História. A metodologia usada

caracteriza-se como uma pesquisa voltada a analisar fotografias do município de Pinhais, estimulando a

memória e procurando fazer um paralelo entre passado e presente, considerando suas continuidades e

rupturas. Pretende-se levar os estudantes, através deste projeto de intervenção pedagógica, a um

contato maior com a história local, a se perceberem (ou não) nas imagens ali retratadas, verificando se

também fazem parte desse processo de construção.

Fotografia; História; Pinhais; 

Memória

HISTÓRIA

RICCIERI FERRARI 

LANDUCHE

Chão da Escola: O espaço 

como elemento de poder

A organização do espaço de circulação e disposição dos elementos que compõem uma escola não é fruto

da casualidade, já que possuem uma razão de ser e um sentido social. A organização material e todo um

simbolismo de uma instituição de ensino tem por escopo a inscrição de um determinado sentido de

mundo. Os grupos que determinam as normas, regulamentos e regimentos a serem seguidos têm

interesses para que o espaço seja de determinado modo. De modo geral, representam os interesses do

Estado e da elite da sociedade. Essa organização idealizada por planejadores e gestores, encontram sua

antítese no que pensam os estudantes, nas representações de mundo que possuem e

consequentemente, representações do que é o espaço escolar. Essas significações diversas

desencadeiam tensões entre o que é pensado pelos idealizadores da escola e os estudantes, que

frequentam esses espaços. Essas representações se cumulam e se relacionam criando descompassos

como indisciplina, a displicência, abandono e até a violência. Além desses aspectos e a partir deles,

questiona-se sobre o tratamento despendido às crianças nas escolas, principalmente quanto aos seus

direitos. A partir da discussão, indaga-se em que medida há o respeito do espaço e tempo da infância na

escola? A organização do tempo e espaço escolares se estrutura para receber a criança como um sujeito

de direitos? Dentre outros questionamentos. Esse estudo se propõe investigar, a importância da

consciência dos direitos e deveres da criança e do jovem para a compreensão da realidade do espaço

escolar tradicional e disciplinador, percebendo possibilidades de superação.

escola: espaço como elelmento 

de poder; direitos das 

crianças;espaço instituido e 

instituinte; espaço concebido;



HISTÓRIA ROSENILDA NATEL

RELIGIOSIDADE E 

CULTURA NO QUILOMBO-

PR

Este projeto visa sistematizar a importância da obrigatoriedade do ensino da cultura Afro-brasileira,

perpassando pela cultura do negro na História do Brasil. Dando ênfase também ao tema Quilombolas, já

que os discentes tem conhecimentos limitados sobre o assunto em questão e muitas vezes praticam

racismo e discriminação contra os colegas, um tema indo ao viés do outro. Após aprovação da Lei nº

10.639/03, percebe-se que a sociedade brasileira está voltada ao pressupostos das políticas públicas,

pois sabemos da relevância da luta do negro no Brasil, a valorização da população afrodescendente com

seus direitos garantidos perante a uma sociedade igualitária. Esta pesquisa será bibliográfica, qualitativa

e descritiva através de questionários direcionados aos alunos do 8º ano para que os mesmos tenham

conhecimento sobre a cultura Quilombola, a escravidão no Brasil e os Movimentos de resistência negra

como a formação de irmandades e quilombos. Pretende-se enfatizar a importância da cultura negra,

seus costumes quanto a religiosidade e cultura, levando os alunos a estabelecer esta relação entre teoria

e prática. No que se refere ao estudo sobre o significado da tradição oral para as culturas da matrizes

africanas, é fundamental entender um conceito mais abrangente de cultura como formadora dos

elementos que compõem o objeto deste estudo, os aspectos da tradição oral. Cultura; tradição; religião

HISTÓRIA

SANDRO CAVALIERI 

SAVOIA

A narrativa literária como 

elemento instigador e 

fonte para o ensino da 

História: Homero e Rick 

Riordan, diálogos 

possíveis.

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola foi pensado a fim de possibilitar a construção

da chamada produção Didático-Pedagógica que tem como público destinatário os alunos do primeiro

ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Vereador Pedro Piékas, do município de Almirante

Tamandaré. Procura-se por meio da literatura infanto-juvenil contemporânea, mais especificamente, da

saga \"Percy Jackson & os Olimpianos\", bem como o que se comenta sobre ela no espaço público,

instigar a leitura dos clássicos \"Ilíada\" e \"Odisseia\", tendo como mote as especificidades do

conhecimento histórico. Assim a narrativa literária é vista como elemento instigador e fonte para o

ensino da História, o qual corrobora o aporte teórico escolhido, isto é, as contribuições da História

Cultural, presente nas DCEs do Paraná, bem como as contribuições de Bakhtin.

Ensino da História; História 

Cultural; Narrativa Histórica; 

Narrativa Literária; Espaço 

Público.



HISTÓRIA

ALECSANDRO 

DANELON VIEIRA

Usos políticos da 

memória e usos públicos 

da história: monumentos 

e a aprendizagem 

histórica de jovens do 

ensino médio

Este trabalho apresenta investigação realizada na perspectiva da Educação Histórica e do Programa de

Desenvolvimento Educacional-PDE, com o intuito de estudar a utilização dos monumentos, nas aulas de

História, possibilitando o aprendizado histórico de jovens do Ensino Médio. O escopo desta proposta é

mostrar como ocorrem os usos políticos da memória e os usos públicos da História tendo como ponto de

partida a análise de monumentos no entorno do colégio e na cidade, como fontes históricas, na

promoção de debates e a apropriação de ideias históricas para os estudantes. Os monumentos como

recordação/memória possibilitam uma interpretação histórica estetizada da História que é representada

na maioria das vezes, por uma visão etnocêntrica, que reclama a memória de grupos que são

invisibilizados, ou que necessitam ter suas histórias narradas para superar traumas históricos que se

acumulam por gerações. Em vista disto, o estudo aprofunda-se nas representações presentes no

momento em que os monumentos são construídos e ideias que representam, culminando em debates,

contextualizações e argumentações que podem conduzir ao Aprendizado Histórico, possibilitando sob a

ótica da Educação Histórica, como o passado é representado e pode ser narrado por meio dos

monumentos.

monumentos; aprendizagem 

histórica; memória; trauma; 

etnocentrismo.

HISTÓRIA

ALEXANDRE 

RODRIGUES DE 

BARROS

O uso de vídeos do 

Youtube como fonte 

histórica por meio da aula-

oficina

Como uma das premissas do professor historiador é o trato de fontes históricas, pretendemos propor

meios da utilização de vídeos do YouTube para essa finalidade. Metodologicamente faremos uso da aula-

oficina apresentada nos textos da professora Isabel Barca.

Fonte Histórica; Aula Oficina; 

YouTube

HISTÓRIA

BIANCA LIZ POSSEBOM 

FRANCO

História Oral e 

Aprendizagem Histórica: 

uma experiência com a 

História das Mulheres do 

Bairro Jardim Cruzeiro.

O Ensino de História partindo da História Oral tem por objetivos levar o educando a descobrir-se como

sujeito histórico, capaz de reescrever a história sob sua ótica. Esse projeto busca romper com o modelo

tradicional do ensino através de uma proposta que tenha como base o meio social do educando,

levando-o a descobrir-se como sujeito histórico ao desvendar e conhecer a história da mulher do bairro

Jardim Cruzeiro onde está inserido o Colégio Estadual Juscelino Kubistchek de Oliveira na cidade de São

Jose dos Pinhais. O trabalho com a metodologia da História Oral compreende todo um conjunto de

atividades anteriores e posteriores aos depoimentos. Exige, antes, a pesquisa e o levantamento de

dados para a preparação dos roteiros das entrevistas. É necessário cuidar da utilização do material

coletado, que deve ser comparado com outras fontes orais e escritas para realizar a interlocução entre

as mesmas. Finalmente após este processo sucede a elaboração das narrativas históricas que

representarão a etapa de construção do \"saber histórico\".

História Oral; Ensino de História; 

Fontes Históricas; História das 

Mulheres.



HISTÓRIA

CARLA GOMES DA 

SILVA

Os recursos midiáticos 

sugeridos nos manuais 

didáticos e o seu uso em 

sala de aula pelos 

professores de história do 

ensino fundamental.

O uso do manual didático como ferramenta de ensino aprendizagem de história remonta ao século XV.

Em pleno século XXI ainda no deparamos autores que defendem seu uso e outros que sugerem seu total

abandono. A nosso ver, é o professor quem deve ser determinar se será utilizado total, parcialmente

uma vez que, este é um produtor do saber, um mediador da aprendizagem. Podemos pressupor, então,

que o professor é a principal “ferramenta” no ensino e aprendizagem de história, já que o seu papel é

um elo entre o saber histórico escolar encontrado nos materiais didáticos, o saber acadêmico e o saber

informal do aluno, pois “ o professor tem que dialogar com o livro didático “ ( SCHMIDT , PDE-2014 )

para organizar estes saberes. Este trabalho visa, portanto, fazer uma categorização dos tipos de recursos

midiáticos e analisar como estão inseridas estas sugestões dentro dos manuais didáticos. Também

pretendemos verificar se os professores fazem uso e, se o fazem, como utilizam os recursos midiáticos

sugeridos pelos autores dos manuais, nas aulas de história. A partir dai pretendemos elaborar atividades

no que diz respeito a recursos midiáticos e compartilhá-las com os professores.

Manual didático; Recursos 

midiáticos; Ensino de História; 

Aprendizagem de História.

HISTÓRIA DAVID JORGE

O trabalho com as fontes 

e sua relação com a 

formação do jovem como 

sujeito histórico.

O trabalho propõe que, a partir das fontes históricas em estado de arquivo pessoal, o jovem buscará

construir a aprendizagem histórica, produzindo sua identidade, relacionado ao ensino de história e

identificando-se como o sujeito histórico. Das fontes históricas o jovem criará uma relação entre o

passado registro em seus documentos com o seu \"eu\", formando uma narrativa que expresse a sua

consciência histórica. Ademais, poderá fazer um resgate de suas memórias, por meio de um trabalho

investigativo a partir de documentos pessoais, entrevistas com pessoas que falem sobre ele e fotografias

que representem acontecimentos que ele vivenciou e/ou que ocorreram durante a sua vida. Isso poderá

levá-lo a se identificar como sujeito histórico e desenvolver seu interesse para com o ensino de História.

Fontes históricas; jovem como 

sujeito histórico; aprendizagem 

histórica; ensino de história; 

educação histórica

HISTÓRIA

ELENITA CASTANHO 

MENDES STEFFEN Comunidade Cigana

O projeto de Intervenção Pedagógica sobre a Comunidade Cigana,dentro do Programa de

Desenvolvimento Educacional PDE,esta sendo elaborado neste ano de 2014, com aplicação prevista no

primeiro semestre de 2015,tem como objetivo apresentar um plano metodológico,entre alunos do2º

ano do Ensino Médio na disciplina de História,com o intuito de investigar as caracteristicas culturais e

incentivar a participação da comunidade escolar nas discussões sobre a diversidade cultural no espaço

escolar,sensibilizando a comunidade sobre a importância dessa etnia e seus valores, realizar pesquisas

com os alunos e estimular trabalhos em grupos.O estudo visa ampliar o diálogo entre a comunidade

escolar e as lideranças ciganas, buscando a promoção das políticas públicas educacionais às etnias locais.

Ciganos;Educação;Cultura;Diversi

dade



HISTÓRIA

MARIA DA GLORIA DE 

OLIVEIRA

Museu das armas (Lapa): 

a utilização do patrimônio 

como fonte de 

investigação da 

aprendizagem sobre a 

Revolução Federalista.

O avanço tecnológico, a crise de paradigmas das ciências e o encurtamento das distâncias entre países e

culturas exige a busca de referências na construção do caminho percorrido por cada comunidade. A

proposta desta investigação é mostrar ao aluno a importância dos acontecimentos históricos, que

contemplam não só o estado do Paraná e a cidade da Lapa, mas a região sul e também o Brasil,

relacionando-as a ideias de preservação do patrimônio histórico. O objetivo desse trabalho é mostrar ao

aluno que a História não é espontânea, mas construção e reconstrução do passado, e que ele é sujeito

nesse processo. Isto se dará por meio da investigação da consciência histórica dos alunos, intervenção

do professor e produção de narrativas relacionadas à Revolução Federalista na região da Lapa no

Paraná.

patrimônio; museu; ensino de 

História

HISTÓRIA PATRICIA NOVAK

A literatura como fonte 

histórica para discutir as 

representações do II 

Império no Brasil: leitura 

da novela O Alienista, de 

Machado de Assis

Este projeto do PDE/2014 da disciplina de História pretende organizar uma intervenção com alunos do

8º ano do ensino fundamental tentando responder problemas levantados em sala de aula observados

pelo professor pesquisador que são: os alunos não conseguem perceber como se dá a construção da

escrita da História, aqui particularmente a história do final do Segundo Reinado no Brasil. Possivelmente

isso se dá porque não compreendem a função das fontes históricas para o historiador. Como uma opção

de pesquisar e clarear esse problema a abordagem desse projeto e de sua intervenção será a da

Educação Histórica que tem como alguns de seus principais teóricos Jörn Rüsen, Peter Lee, Isabel Barca e 

Maria Auxiliadora Schimidt. Nessa perspectiva a metodologia empregada será o da unidade temática

investigativa - investigação das ideias dos alunos dos conteúdos substantivos e de segunda ordem –

conteúdo substantivo será o Segundo Reinado – através de suas narrativas. A literatura será a fonte

histórica eleita e será através da novela O Alienista, de Machado de Assis. Se faz uma aproximação

teórica entre história e literatura utilizando principalmente Sandra J. Pesavento. Após a investigação

prévia e leitura da novela ocorrerão aulas expositivas dialogadas para que possivelmente ocorra a

complexização das narrativas dos alunos que será observado em uma investigação final. Esse projeto

poderá ajudar a ampliar a noção de que a História tem uma utilidade para os alunos que é orientá-los

temporalmente.

Ensino de História;Educação 

Histórica;fonte histórica

HISTÓRIA

PAULO JUARES POLITA 

CARVALHO

O negro como figura 

afirmativa após a 

implantação da Lei 

10.639/2003 nos 

currículos escolares: a 

influência do cinema do 

movimento negro para 

mudança de mentalidade.

O projeto de pesquisa pretende reconhecer a contribuição dos afrodescendentes partindo de filmes que

retratam a cultura afro-brasileira. A Lei 10.639/2003 é um marco conceitual que visa a inclusão nos

currículos oficiais escolares o ensino da cultura afro-brasileira. Os filmes contemporâneos dessa Lei

possibilitam um melhor entendimento da história cultural dos afro-brasileiros de forma representativa,

quebrando os estereótipos. Nesse sentido, o problema de pesquisa a ser discutidoécomo os filmes

brasileiros produzidos a partir da Lei 10.639/2003 retratam a etnia negra. O projeto tem como proposta

utilizar filmes que desconstruam a imagem negativa do negro no Brasil, não apresentando esta etnia

como escrava, sem História e sem cultura. O trabalho pretende discutir o respeito e a valorização da

diversidade sociocultural e a lei como uma política afirmativa.

Filmes. Lei 10.639/2003. 

Valorização da Cultura Negra.



HISTÓRIA

RAFAEL DE JESUS 

ANDRADE DE ALMEIDA

UMA CIDADE 

ILUMINISTA: A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

NA APRENDIZAGEM 

HISTÓRICA DOS JOVENS.

O projeto pretende promover a ampliação qualitativa da literacia histórica dos jovens, protagonistas do

projeto, sobre a historicidade da Constituição brasileira. Recorre aos estudos do professor Jörn Rüsen

sobre a consciência histórica e suas tipologias expressas através das narrativas. Especialmente aos usos

praxiológicos feitos pelas pesquisas em Educação Histórica. A partir da categorização das ideias previas

dos jovens será elaborado o material didático que pretende promover um diálogo multiperspectivado

sobre o tema. O processo avaliativo deverá promover a reelaboração intelectual da Estrutura Histórica

Utilizável a partir de metanarrativas, que pretendem desenvolver competências cognitivas situadas na

racionalidade da História, para que os mesmos possam dar sentido ao tempo, construir formas

coerentes de comunicação de suas identidades históricas e desenvolver uma consciência histórica crítico-

genética.

Historicidade da Constituição 

Federal; Consciência Histórica; 

Aprendizagem Histórica; 

Estrutura Histórica Utilizável; 

Cognição Histórica Situada.

HISTÓRIA

ROZINEI DE FATIMA 

GONCALVES 

STANISLOVSKI

A desconstrução das 

práticas preconceituosas 

no espaço escolar, 

mediada pelo livro e o 

filme “O menino do 

pijama listrado”.

Por muito tempo, o ensino de História valorizou a história dos vencedores em detrimento dos vencidos,

contribuindo para a construção de uma sociedade pautada na exaltação dos poderosos e na

discriminação dos menos privilegiados, favorecendo as práticas preconceituosas que se perpetuam em

nossa sociedade. Dentro deste contexto social, as instituições de ensino encontram-se, muitas vezes,

refém de uma realidade perversa. No seu interior reúne-se um público diversificado, ou seja, diferentes

classes sociais, raças, etnias, religiões, culturas, gêneros e orientações sexuais, fato que provavelmente

causará desavenças, desentendimentos, intolerância, e muitas vezes a violência. Sendo assim, propõe-se

o estudo do Holocausto Judeu durante a Segunda Guerra Mundial como norteador do estudo, na

desconstrução das práticas preconceituosas ocorridas no espaço escolar, mediada pelo livro e o filme

\"O menino do pijama listrado\" como recursos metodológicos, na tentativa de propiciar reflexões

acerca do tema, construir uma consciência crítica, desconstruir as práticas preconceituosas existente no

cotidiano escolar e valorizar a leitura como instrumento de aquisição de conhecimento e de visão de

mundo. Utilizando-se de recursos variados, a proposta visa à construção do conhecimento por parte do

aluno, ou seja, partindo-se de uma realidade vivida pretende-se propor uma reflexão, e se possível, uma

transformação pessoal e social. Espera-se, portanto, que o projeto, possa trazer um novo olhar sobre o

diferente e sobre as consequências decorrentes das práticas preconceituosas e discriminatórias

existentes, colaborando para a formação de jovens mais éticos e solidários.

Preconceito; Holocausto; O 

menino do pijama listrado;



HISTÓRIA ELIANE BECK

O Egito Antigo sob a Ótica 

Eurocêntrica

A Intensão de Pesquisa trata de um assim chamado “Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola”, por

parte de uma professora inscrita no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), turma de 2014,

programa esse desenvolvido pelo governo estadual do Paraná, gerenciado pela Secretaria de Estado da

Educação (SEED) e efetiva pelas universidades estaduais públicas, no caso pela Unioeste. A professora

inscrita é da cidade de Assis Chateaubriand, atua numa escola (Escola Estadual “Guimarães Rosa” – EF)

do Núcleo Regional de Educação (NRE) com sede na mesma cidade. O tema do seu projeto é “Ideologias

presentes nos livros didáticos” e o projeto recebeu o título de “O Egito Antigo sob a Ótica Eurocêntrica”.

Fundamentada na teoria de Michel de Certeau, a professora Eliane Beck, autora do projeto, pretende

analisar, de forma crítica, a escrita dos autores e as escolhas dos conteúdos presentes nos livros

didáticos de História, ofertados pelo MEC, através do PNLD, seguintes: (i) “História, Sociedade e

Cidadania”, de Alfredo Boulos Júnior (2012); (ii) “Vontade de Saber História”, de Marcos César Pellegrini,

Adriana Machado Dias e Keilla Grinberg (2012); e (iii) “Projeto Araribá”, organizado pela Editora

Moderna (2010). No caso, fazer a análise crítica das formulações didáticas nessas obras significa

procurar detectar alguma tendência ideológica implícita nos textos referente ao conteúdo “Egito Antigo”

a ser trabalhado pelos professores de História do ensino fundamental (de anos finais), analisando sua

coerência teórica com as Diretrizes Curriculares de Educação (DCE/PR).

PDE/PR 2014; Ideologias; Livros 

didáticos de História; O Egito 

Antigo sob a ótica eurocêntrica

HISTÓRIA BELMIRO CAETANO

Relatos do cotidiano dos 

trabalhadores da hortelã 

entre 1960-1970 no 

municipio de Barbosa 

Ferraz - Parana: 

\"pensando a sala de 

aula\"

O projeto com o título “Relatos do cotidiano dos trabalhadores da hortelã entre 1960-1970 no município

de Barbosa Ferraz – Paraná: pensando a sala de aula” será desenvolvido no Colégio Estadual Luzia Garcia

Villar EFME, tendo como público objeto da Intervenção alunos do 3º ano do Ensino Médio. O projeto

terá como objetivo compreender, por meio de relatos orais, a história do ciclo da hortelã, no município

de Barbosa Ferraz, Paraná, e a partir dessa pesquisa realizada junto com os alunos do Ensino Básico,

estruturarem as aulas de História. Para o desenvolvimento deste projeto propõe-se as seguintes

abordagens: Apresentação do projeto aos alunos, pesquisa estruturada por meio de um questionário,

para se verificar o conhecimento dos alunos sobre o processo histórico que envolveu o “ciclo da

hortelã”, estudos teóricos sobre o campo da História Ambiental, quanto as metodologias uso de

fotografia como fonte histórica. Os levantamentos estão estruturados e será realizados, com entrevistas

para serem aplicados a moradores do município que trabalharam no cultivo da hortelã. Realizaremos

pesquisas em fontes documentais sobre a Rodovia da Hortelã, dados do IPARDES sobre a participação

hortelaneira do município e obtenção de informações de fontes oficiais no Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística – IBGE. Encerraremos o projeto com uma exposição de fotos, documentos, dados

estatísticos, e sínteses dos relatos orais.

Relatos orais; Trabalhadores da 

hortelã; Memória.



HISTÓRIA DANIELA CASSAROTTI

A cultura do café na 

mesorregião centro 

ocidental do Paraná: uma 

proposta de 

aprendizagem histórica a 

partir da metodologia 

WebQuest.

Vivemos em um contexto de constantes transformações, disputando espaço com as novas e modernas

tecnologias. A tecnologia já é algo que está inserido na rotina de crianças e adolescentes, o que nos leva

a repensar as maneiras de inserir a tecnologia na educação de forma a tornar o seu uso produtivo.

Devemos compreender que existe uma real necessidade de mudança no ambiente escolar, pois o

trabalho que se realiza atualmente na escola não é suficiente para o futuro que as novas gerações irão

viver e enfrentar. Diante disso, percebemos a necessidade de superar a forma de ensinar História,

buscando novas metodologias que promovam o desenvolvimento da autonomia de nossos alunos,

tornando o ensino de História mais interativo, agradável e dinâmico. Partido dessas reflexões, optamos

trabalhar com um tema local, mais precisamente a cultura do café na mesorregião centro ocidental do

Paraná (1960-1980), utilizando como recurso tecnológico educacional a WebQuest. O trabalho será

realizado com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual José Sarmento Filho –

Ensino Fundamental e Normal. O referencial teórico utilizado nesta proposta fundamenta-se em autores

preocupados com a incorporação de novos métodos e recursos pedagógicos que desperte no educando

o interesse de pensar, de construir, de aprender como sujeito ativo na construção da aprendizagem

histórica.

Ensino de História; Tecnologia 

educacional; WebQuest; História 

local; Cultura do café.

HISTÓRIA

IZILDINE IZABEL 

ZAVADNIAK

Valores na Escola:Um 

Desafio de Interação 

Dialógica entre Escola e 

Vida.

Valores na Escola: Um Desafio de Interação Dialógica entre Escola e Vida tem como público alvo os

alunos de um segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Olavo Bilac, em Peabiru, Estado do

Paraná. A proposta tem como objetivo, proporcionar o conhecimento histórico e social referente à

diversidade étnico-racial, e que, o professor estabeleça um canal de diálogo com os alunos sobre a

existência de estereótipos e preconceitos existentes na comunidade escolar e na sociedade.

Considerando que o conhecimento, a cultura, os valores permita, compor e interagir na formação de

cidadãos conscientes e capazes de enfrentar as desigualdades, romperem com as armadilhas do

preconceito, garantindo o espaço participativo e a conquista de direitos no combate às exclusões. O

método utilizado será o dialético e essa pesquisa é predominantemente qualitativa. Dos instrumentos

previstos para a pesquisa-ação cabe o diário do professor pesquisador, dos educandos e um

questionário objetivando propor ações metodológicas de como trabalhar em sala de aula a temática em

questão. Partindo das referências teórico-metodológicas e por meio de ações teórico-práticas, visa-se

obter como resultado a produção de conhecimentos, de mudanças qualitativas na prática pedagógica

especialmente na aula de História no Colégio acima mencionado. Com essa proposta espera-se

promover a educação e a qualidade de ensino na Escola Pública, na formação de educadores e

educandos propiciando que a valorização do ser humano ultrapasse as fronteiras do preconceito.

valores;preconceito;interação;div

ersidade



HISTÓRIA

JERSON ANTONIO 

WOBETO

A Inserção do Ensino 

Religioso na Escola 

Pública do Paraná” será 

desenvolvido no Colégio 

Estadual Machado de 

Assis, da cidade de 

Barbosa Ferraz.

O projeto com o título “A Inserção do Ensino Religioso na Escola Pública do Paraná” será desenvolvido

no Colégio Estadual Machado de Assis, da cidade de Barbosa Ferraz. Pretende-se trabalhar com turmas

do 6º e 7º anos, montando um material didático sobre determinada temática do Ensino Religioso tendo

como parâmetro as orientações oriundas da LDB (n. 9394/96). O projeto terá como objetivo analisar

como ocorre o Ensino Religioso na Escola Pública do Paraná considerando-se o contexto atual e a

legislação brasileira. Para o desenvolvimento deste projeto propõe-se as seguintes abordagens: Pesquisa

teórica documental, pesquisa de campo e estudo de caso. Inicialmente faremos um estudo bibliográfico

sobre o Ensino Religioso após a promulgação da LDB (n. 9394/96) nas esferas Federal e Estadual;

pesquisa de campo envolvendo órgãos estaduais responsáveis pela educação no Paraná (Escolas,

Secretaria Estadual de Educação e Núcleo Regional de Ensino). A implementação do projeto na escola

será realizada por meio de leituras, debates, seminários, vídeos, filmes, exposição, encenação, música,

dança. Pretende-se trabalhar determinados temas como: Diversidade religiosa, organizações religiosas,

símbolos religiosos, festas religiosas, locais sagrados e ritos e sobre a Associação Inter-religiosa de

Educação (ASSINTEC). Poderão ser utilizados determinados documentários e filmes com objetivo de

suscitar de forma mais lúdica a compreensão do tema abordado. A implementação do projeto na escola

será encerrada com apresentação de encenações, música e dança envolvendo algumas religiões

existentes no Estado do Paraná e, um recorte dentro do Candomblé, a partir de uma entrevista com

Mãe Gisele do Candomblé Ketu do Rio de Janeiro.

: Ensino Religioso; Escola Pública; 

Diversidades

HISTÓRIA

ELIANE APARECIDA 

MARCELINO DO 

CARMO

Construindo um novo 

imaginário sobre a 

Cultura Afro-Brasileira e 

Africana com alunos do 6° 

ano do Ensino 

Fundamental

O projeto tem como principal objetivo trabalhar questões relacionadas à Cultura Afro-Brasileira e

Africana com alunos do 6° ano do Ensino Fundamental. Percebe-se em sala de aula que muitos alunos

possuem preconceitos e estereótipos relacionados à Cultura Africana, sendo assim, é necessário

trabalhar no sentido de desconstruir estes estereótipos e construir um novo imaginário com os alunos. A

Lei 10.639/03 está dentro de um contexto de políticas afirmativas que trabalha no sentido de eliminar o

preconceito e o racismo que ainda existe em nosso Brasil. Os alunos precisam aprender que o africano

foi trazido a força e colocado em situação de escravidão, e que este africano resistiu de inúmeras

formas, lutando contra a violência, construindo um legado cultural e social em nossas terras, que está

presente em nosso cotidiano, como por exemplo: danças, linguagem, vestimentas, músicas, culinária e

vários costumes. Muito desta história foi deixada de lado pela História Oficial do país, então, a

implementação da Lei será uma importante ferramenta para o conhecimento, reconhecimento e

valorização da Cultura Africana. Também é interessante que exista o respeito à diversidade étnica-racial

e cultural em nosso país, para que nossas escolas sejam espaços de harmonia, respeito e justiça.

Cultura, África, Brasil e 

Diversidade



HISTÓRIA

FRANCISCO LUNA 

PEREIRA

Reflexões Sobre a 

Diversidade Étnica 

Cultural Indígena: 

diálogos

A sociedade cascavelense foi formada e convive com diversas etnias. Nesta esteira, temos os italianos,

alemães, espanhóis, portugueses, negros, entre outros. Recentemente, em busca de uma vida melhor,

vieram os haitianos, bem como, pessoas advindas de todas as regiões brasileiras. Neste panorama,

enfatizamos a presença dos Indígenas Kaingang em nossa região. E, a partir da presença de famílias

Indígena Kaingang em nossa cidade, propõe-se apresentar e debater a diversidade étnica cultural junto

aos alunos, pais, professores e funcionários do Colégio Estadual Professor Victório Emanuel Abrozino,

em Cascavel/Pr. Neste projeto, objetiva-se preparar o aluno para debater a diversidade no âmbito

escolar com intuito de oportunizar o conhecimento e o reconhecimento da diversidade humana para

valorizar e respeitar às diversas manifestações culturais com o fim de discutir e, se possível, eliminar o

preconceito em relação às diferenças.

Divesidade Étnica Cultural; 

Preconceito

HISTÓRIA GLADIZ TODESCHINI

VIOLÊNCIA E CULTURA DE 

PAZ NAS ESCOLAS SOB O 

OLHAR DO PROFESSOR

A violência nas escolas está associada a múltiplos fatores tanto internos (sistemas de normas e regras,

quebra dos pactos de convivência, desrespeito entre funcionários e alunos e vice-versa, ausência de um

ensino mais qualificado, carência de recursos).como externos (agravamento das exclusões sociais, raciais

e de gênero, perda de referencial entre os jovens, desestruturação familiar).Por isso, as alternativas a

violência instaurada nas escolas devem envolver diversas estratégias e atores responsáveis, ainda mais

porque cada instituição convive com as questões e dilemas específicos de sua própria realidade. Assim

os caminhos não devem se apoiar em receitas prontas ou de uma única solução capaz de resolver todas

as demandas.O projeto nasce da necessidade de discutir a violência nas escolas propondo medidas que

podem minimizar o problema enfrentado por educadores. Esperamos contribuir na busca de iniciativas

de intervenção pedagógica e apontamentos de alternativas de ação com atividades que valorizem o

Diálogo para resolução de conflitos.

Violência;Escola;Familia;Professo

r

HISTÓRIA

MARILENE TEREZINHA 

BERGAMO DOS 

SANTOS

História, memória e 

identidade: Despertar a 

consciência histórica e o 

sentimento de 

pertencimento.

Este projeto será realizado no Colégio Estadual Duque de Caxias com os alunos do 9º ano do Ensino

Fundamental, e se propõe trabalhar com a História Local para retomar a memória familiar dos alunos,

bem como refletir acerca da formação do município de Corbélia. O projeto de pesquisa tem como

objetivo principal proporcionar meios para possibilitar aos alunos a formação de uma consciência

histórica, buscando através de suas memórias familiares a construção de sua identidade enquanto

sujeitos históricos. Tendo em vista que muitos de nossos alunos desconhecem as memórias de suas

famílias e de sua cidade, torna-se fundamental proporcionar aos mesmos a percepção de que também

são construtores da sua história, da memória e dos acontecimentos de sua comunidade. É preciso que

compreendam suas realidades, podendo assim, tornarem-se sujeitos ativos do processo histórico. Serão

trabalhadas estratégias diferenciadas para que o aluno se reconheça dentro do processo histórico e que

valorize a história familiar, local e paranaense.

Corbélia, Memória, História Local 

e Consciência Histórica



HISTÓRIA

MARINA BERNADETE 

WOICIEKOSKI TRISTONI

EXPERIÊNCIAS DE 

RESISTÊNCIA COTIDIANA 

DOS TRABALHADORES: 

Um diálogo com o 

contexto social do Brasil 

durante a década de 1930

A escola tem importante papel na socialização do conhecimento, processo este que deve ser

desenvolvido na tentativa de responder aos desafios da realidade social dos alunos. Pensando na

especificidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA, esta pesquisa tem como objetivo orientar os

alunos para que se reconheçam como sujeitos que fazem parte de um coletivo, uma classe social, e que

tem significativa participação social e política na sociedade. Para tanto, este trabalho se valerá das

experiências de resistência cotidiana dos trabalhadores brasileiros na década de 1930 como forma de

dialogar com os alunos de EJA, que são, em sua maioria, trabalhadores. Por meio desses recursos, esse

projeto visa formar sujeitos capazes de desenvolver conceitos e valores e que possam pensar

historicamente sua condição, ajudando-os a compreender criticamente a realidade em que vivem.

trabalho; experiências; cotidiano, 

conscientização.

HISTÓRIA

MARISSOL PEREIRA DA 

CRUZ

Caminhos pedagógicos 

para o reconhecimento e 

valorização da identidade 

dos descendentes afro-

brasileiros e africanos em 

sala de aula.

No ambiente escolar, assim como nos demais espaços sociais, são compostos por multiculturas entre

essas a afro – brasileira e a africana, e apesar de existirem leis assegurando o direito a igualdade a todos

o negro ainda sofre preconceitos. Diante disso questiona-se: o que fazer para resgatar a valorização da

cultura afro – brasileira e africana na sala de aula? A fim de encontrar a resposta a esse questionamento,

traçou-se o seguinte objetivo geral: desenvolver uma proposta pedagógica, a partir de atividades que

resgatem e valorizarem a história e cultura negra. Pois, por meio do conhecimento histórico-cultural

deste povo, é que poderá se entender a importância que eles tiveram na formação da sociedade

brasileira e, por conseguinte, desfazer a concepção de inferioridade que muitas vezes ainda se perpetua.

Para atender o objetivo proposto buscará-se por meio da metodologia da pesquisa-ação desenvolver

ações de acordo com a realidade dos alunos do 7º ano do EF. Nesta perspectiva, esta pesquisa embasou-

se em teóricos como Freire (2002), Munanga (1999), Silva (1996), Gomes (2005), Macedo (1990), Jensen

(2001), Lopes (1994), Cavalleiro (2000) e Brasil (2003), os quais trazem a concepção de que a escola,

como formadora, deve promover o direito a igualdade e que para tanto trabalhar esse assunto em sala

de aula, como traz a Lei 10.639/03, pode favorecer a valorização da cultura afro-brasileira e africana.

Escola; preconceito; História e 

Cultura afro brasileira e africana.



HISTÓRIA

RUY SERGIO INCERTI 

JUNIOR

A reconstrução dos 

destruídos: análise da 

situação dos imigrantes 

haitianos residentes e 

trabalhadores em 

Cascavel-PR

A proposta deste trabalho é pesquisar as emigrações contemporâneas, principalmente as emigrações

em massa que se deslocaram para o Oeste do Paraná nos séculos XIX e XX. Atualmente esse processo

migratório assumiu um caráter novo, uma vez que na região Oeste do Paraná intensificou-se o processo

de imigração, mais do que de migração. Registra-se a chegada de trabalhadores de outros países,

notadamente do Haiti para Cascavel e região. Essa imigração tem como causa a tragédia natural do

terremoto de 2010 e a tragédia artificial do processo de reconstrução daquele país, que foi delegada às

empresas multinacionais e não às haitianas. Os objetivos deste trabalho consistem primeiramente fazer

um levantamento didático pedagógico dos locais de nascimento e o processo de deslocamento das

famílias dos alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Outro

objetivo é pesquisar a situação atual dos imigrantes haitianos trabalhadores residentes em Cascavel. O

projeto consiste na proposta de elaboração de um breve histórico das migrações para o Oeste do

Paraná, seguindo com a problematização onde é exposta a situação do Haiti durante o processo de

reconstrução do país, e o imigrante como um deslocado, buscando a reconstrução do seu “nomos”, isto

é, do seu mundo. A justificativa do projeto utiliza conceitos produzidos por teóricos como Levinás, Peter

Berger e Enrique Dussel, que contemplam a dimensão de alteridade do emigrante como sendo o Outro,

aquele que deve ser visto como humano, sem preconceitos, com direitos e, finalmente, como

responsabilidade nossa.

Paraná; imigração; Haiti; 

alteridade

HISTÓRIA VERA LUCIA DICK

Justiça Restaurativa: 

Práticas de Círculos 

Restaurativos e Cultura 

da Paz nas Escolas de 

Educação de Jovens e 

Adultos - EJA Cascavel – 

PR 2014

A violência não está restrita aos muros da escola, mas é fruto do contexto social em que se insere: a

comunidade e a família. Por isso, deve ser enfrentada em todas as suas formas. A escola reproduz os

valores hegemônicos da sociedade e os transforma, sendo, portanto, o lugar fundamental para a

produção de sujeitos, sejam professores ou alunos. As múltiplas faces da violência se direcionam cada

vez mais às crianças e aos adolescentes, principais vítimas desse fenômeno. A proteção de crianças e

adolescentes, enquanto sujeitos de direitos, é uma garantia assegurada pelo ECA? Lei 8069/90. Nesse

sentido, esta proposta didático-pedagógica opta pela Mediação de Conflitos por meio das práticas e

fundamentos da Justiça Restaurativa na Escola e Círculos de Paz, visando possibilitar aos envolvidos:

assumirem, acolherem, entenderem e superarem os conflitos.

Justiça restaurativa, Círculos 

restaurativos, Cultura de Paz, EJA



HISTÓRIA

LINDA SALETE MONDO 

PACHECO

AS FESTAS NO BRASIL 

COLONIAL: DUALIDADE 

ENTRE O SAGRADO X 

PROFANO

No desenvolvimento da pesquisa, iremos analisar as festas no Brasil Colonial para compreender o

fenômeno do sagrado e do profano presente nas manifestações cultuais promovidas pela elite colonial.

Para esse fim, utilizaremos de fontes historiográficas e documentos religiosos, além de entrevistas com

autoridades religiosas. O resultado da pesquisa será aplicado com os alunos do 7º ano do Ensino

Fundamental, do Colégio Estadual Marechal Costa e Silva, do município de Cidade Gaúcha. Nosso

objetivo é demonstrar a multiculturalidade étnica existente no Brasil colônia, onde se destacam os

povos indígenas, o negro escravizado e os europeus conquistadores, que contribuíram para a formação

cultural do Brasil. A cultura tem um caráter conservador, tendo na ordem religiosa sua maior

representante do Brasil Colônia. Nessa ordem social, os mais pobres tinham a oportunidade para se

incluírem como cidadãos comuns nas manifestações religiosas, quando podiam inverter a classe social

utilizando-se de coroas e vestimentas da classe dominante, onde podiam sentir a liberdade do homem.

As festas, desde a antiguidade são conhecidas por seu caráter de inversão da ordem, ou seja, durante a

festa, regras e obrigações cotidianas são deixadas de lado; é como colocar o mundo de cabeça para

baixo. No Brasil Colonial, as festas também exerciam esse papel. As festas do Brasil Colonial eram

relacionadas ao calendário religioso católico, mas também eram motivos para realização de festas

públicas para celebrar o nascimento de um príncipe, casamentos reais ou aristocráticos e as aclamações

de um soberano.

Brasil Colônia; Festas Culturais; 

Sagrado; Profano.

HISTÓRIA MARLENE MORAES

Sociedade Brasileira e 

Afrodescendência: Uma 

Desconstrução da 

Discriminação e 

Preconceito Racial no 

Ambiente Escolar

Este projeto objetiva minimizar a discriminação racial na escola promovendo a igualdade entre todos

conforme determina a Constituição Federal em seu artigo 3ª, inciso IV e, através da lei nº 10.639/2003

que determinou a obrigatoriedade do estudo de História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos

currículos escolares. Salientamos que se faz necessário abordar em sala de aula temas que venham de

encontro com os anseios de todos que consideram que a prática da discriminação e preconceito não

condiz com nossa sociedade. No Brasil com a abolição tardia da escravidão e a promulgação da

República, as “raças” não tiveram respaldo jurídico. O racismo foi e continua sendo exercido

informalmente pela sociedade no seu conjunto, mas não diretamente pelo Estado. Segundo Peter Fry

(2005) no Brasil encontra-se um tipo especifico de racismo, um racismo que grassa debaixo dos “panos

lindos da democracia racial” e que ao longo dos anos transformou-se no “mito da democracia racial” de

Gilberto Freyre. Neste sentido, a pesquisa objetiva reconstruir a visão da africanidade, contra um ensino

reprodutivista apresentando uma nova ótica sobre o Continente africano e o Brasil; um estudo sobre os

reflexos das tradições, culturas e crenças da africanidade no Brasil. Colocar em prática uma análise mais

detida das heranças das manifestações culturais afro descendentes e levar os alunos do Ensino Médio

Colégio Estadual Helena Kolody – EMP a refletir sobre questões sociais na perspectiva de construção da

cidadania; situá-los como sujeitos dessa história multiétnica e multicultural; trabalhando o respeito as

diferenças.

Afro descendência; Cidadania; 

Cultura; Raça



HISTÓRIA MILTON ASSIS LEAO

A Revolta da Vacina: 

exclusão e cidadania no 

Rio de Janeiro na primeira 

república (1889-1904)

O projeto tem como objetivo analisar a exclusão e a cidadania no Rio de Janeiro, com ênfase na Revolta

da Vacina, ocorrida em novembro de 1904, durante a Primeira República. No início do século XX se

constituíram várias reformas de características autoritárias, que visavam o controle e a subordinação da

população. A Revolta da Vacina é um exemplo esclarecedor da ação popular desse período histórico de

transformação da sociedade brasileira, onde esperava que Estado promovesse mudanças econômicas,

sociais e políticas. No entanto, não ocorreram tais transformações e a transição da Monarquia para a

República manteve muitas das condições estruturais daquela época, as quais permanecem até os dias de

hoje. Em suma, analisar criticamente o contexto social da primeira república possibilitará o

entendimento de diversas questões que, ainda hoje, aflingem grandes contingentes da população

brasileira

Revolta da Vacina; exclusão; 

cidadania; Primeira República; 

História Cultural

HISTÓRIA

MIRIAM DOS SANTOS 

TEODORO

A ADAPTAÇÃO DA LEI 

DOS POBRES DURANTE A 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

INGLESA: UM 

OBSTÁCULO AO 

DESENVOLVIMENTO DO 

MERCADO DE TRABALHO 

ASSALARIADO

Este projeto tem como objetivo estudar a adaptação da Lei dos Pobres durante a Revolução Industrial

inglesa, com vista a compreender como ela se constituiu num obstáculo ao desenvolvimento do

mercado de trabalho assalariado. Trata-se, portanto, de estudar as adaptações na aplicação dessa Lei no

contexto da Revolução Industrial. Faremos um estudo sobre o campo inglês no final do século XVIII e

início do século XIX, analisaremos a grande onda de enclosures, a crescente pressão sobre os direitos

comunais, o surgimento da Speenhamland Law (Lei Speenhamland – 1795). Buscaremos compreender

também por que uma nova Lei dos Pobres entrou em vigor em 1834. A pesquisa terá como referencial a

historiografia especializada no tema, especialmente os historiadores marxistas britânicos. Dessa forma,

teremos suporte suficiente para a produção de materiais didáticos para o ensino do conteúdo temático

às turmas do segundo ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Marechal Costa e Silva, da cidade de

Cidade Gaúcha-PR.

Lei dos pobres; revolução 

industrial; Speenhamland; classe 

trabalhadora.



HISTÓRIA SONIA MARIA PELOSI

Valorização da religião 

afro-brasileira: 

diversidade, respeito e 

cidadania

As relações entre história e modos de viver a religiosidade são complexas e geram estranhamentos, que

resultam em discriminação, perseguições e violação dos direitos humanos. Considerando que a

discriminação e o preconceito são resultados do aprendizado familiar e escolar, propomos que a escola

deva assumir um papel de valorização das manifestações religiosas de matriz africana como reza a Lei

10.639/2003. Objetivamos analisar a intolerância religiosa no Brasil contemporâneo, desenvolvendo

estudos a respeito da realidade da educação para as relações étnico-raciais no cotididano escolar,

procurando valorizar a cidadania religiosa dos praticantes dos cultos afro-brasileiros, destacando a

religiosidade, ritos, simbologia, entidades. A metodologia adotada será a de revisão bibliográfica e

documental, que dará aporte para as reflexões e as atividades de implementação do Projeto na escola.

Poderemos certamente, a partir de nossos estudos, responder às seguintes proposições: Como a escola

pode contribuir para superação de preconceitos relativos aos ritos e tradições religiosas não cristãs? Por

que as religiões de matriz afro-brasileira são discriminadas, estigmatizadas e esteriotipadas? A escola

tem se desviado de preconceitos ao culto dos Orixás e ao conhecimento sobre a sociabilidade

desenvolvida nos Terreiros de Umbanda e Candomblé? O estudo destas manifestações de matriz

africana e afro-brasileira, através de bibliografia especializada, nos proporcionará conhecer as estruturas

simbólicas, ritualísticas, teológicas e antropológicas, dando organicidade aos conhecimentos que alunos

e alunas do Ensino Médio de escolas públicas possuem sobre a cultura religiosa de matriz afro- brasileira

e africana.

Intolerância religiosa; Religiões 

afro-brasileiras; Cidadania.

HISTÓRIA ZORAIDE MAESTA

O Uso de Imagens no 

Estudo da História: Uma 

Análise do Primeiro 

Governo Lula (2003-2006) 

nas Imagens das Capas da 

Revista “Veja”.

É lugar comum o cidadão acreditar na objetividade e na imparcialidade da mídia impressa onde os

jornalistas permanecem neutros, emitindo sua opinião apenas nos espaços destinados. Tal neutralidade

esta expressa nos manuais de estudantes de jornalismo. Diante dessa afirmação o objetivo dessa

pesquisa será compreender o posicionamento político e ideológico presente nas capas e editoriais,

veiculadas pela revista “Veja”, na crítica ao primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006).

Para tanto nos valemos da pesquisa documental, cujo foco são as capas e editoriais do semanário,

durante este período em que houve menções em textos e imagens referente ao primeiro mandato do

presidente em questão. A pesquisa contempla a análise de periódicos como fonte para o estudo da

história através da imprensa no evento amplamente noticiado pelo periódico.

Imagem; revista Veja; História; 

Lula.



HISTÓRIA

ANTONIO CESAR DA 

MOTA

ASSOCIAÇÃO 

FILANTRÓPICA 

HUMANITAS - A HISTÓRIA 

QUE A PROPRIA HISTÓRIA 

DESCONHECE

Neste estudo procurei mostrar a importância histórica dentro de uma linha do tempo que vai desde o

nascimento dos hospitais bem como as primeiras manifestações do aparecimento da hanseníase nos

tempos bíblicos e chegando ao objetivo principal deste trabalho que é fazer com que o educando tome

conhecimento da história local e saiba da sua importância. Despertar através do conhecimento a

curiosidade em descobrir a história da Associação Filantrópica Humanitas fundada pelo padre Haruo

Sasaki. Tentarei proporcionar com este projeto uma maior aproximação entre a comunidade escolar e a

história do hospital Humanitas, desde a sua fundação até os dias atuais, possibilitando assim com este

aprendizado a transformação de consciências em um trabalho benéfico para toda sociedade, onde os

alunos descubram que a escuridão de uma doença pode se transformar em luz através do trabalho do

padre Sasaki e sua equipe, aprendendo a fazer história de maneira mais prazerosa.

Padre Haruo Sasaki; História do 

Hospital Humanitas; hanseníase;

HISTÓRIA SIRLENE MACIEL MOTA

A importância da imagem 

na construção da 

aprendizagem de jovens e 

adultos.

Este trabalho teve como finalidade refletir sobre a relação entre a teoria e a prática do uso da imagem

no ensino de História. Compreendendo a escola comoum espaço dinâmico de aprendizagem sob

diferentes olhares e concepções, propôs-se o uso da imagem no ensino de História como mediação

entre esse conhecimento e a melhor forma de absorvê-lo. Neste contexto coube ao professor criar

formas de ensinar aos alunos do CEBEJA (Cornélio Procópio) a perceberem as qualidades da imagem,

aguçando a percepção, incentivando a curiosidade, desafiando o conhecimento prévio, aceitando a

aprendizagem que os alunos trazem para a sala de aula e ao mesmo tempo, oferecendo novas

perspectivas de conhecimento, valorizando os saberes já constituídos e utilizando a imagem como

ferramenta principal e motivadora da aprendizagem.

Palavras-chave: Imagem. 

Educação. Iconografia. História.



HISTÓRIA

TELMA ROSANIA 

BAPTISTA DOS SANTOS

Diversidade Cultural na 

sala de aula.

O projeto de pesquisa tem como foco principal a análise sobre a diversidade cultural na escola. Tendo

como finalidade conhecer melhor a realidade dos educandos que vêm de vários segmentos da

sociedade. Geralmente a escola pública não tem clareza da identidade desses alunos e qual a bagagem

sociocultural que eles trazem para a sala de aula. Na tentativa de superar essa situação buscou-se

desenvolver diferentes práticas pedagógicas que possam contribuir para a superação do preconceito e a

discriminação, valorizando os diferentes saberes que chegam à sala de aula enriquecendo o ensino e a

aprendizagem. Atualmente, a história apresentada em sala de aula necessita ir além das

fundamentações teóricas, precisa ligar-se a realidade dos alunos para que seus estudos tenham

motivação, possibilitando pensar e repensar, fazer e refazer, construir e reconstruir a realidade do

mundo onde vivem. Tendo como meta principal reconhecer e valorizar a diversidade cultural,

conhecendo e respeitando as nossas identidades socioculturais contra qualquer forma de preconceito.

Favorecendo na vida cotidiana mudanças de atitudes preconceituosas e discriminatórias na escola e na

sala de aula. Estimulando o respeito pela diferença, buscando a construção de uma sociedade mais

justa, democrática e solidária, promovendo o desenvolvimento e o fortalecimento do educando a partir

do conhecimento e reconhecimento, valorizando sua ancestralidade. Contribuindo com uma pratica

pedagógica pautada no respeito à diversidade étnico-racial, contribuindo para desmitificar conceitos

estereotipados construídos ao longo dos anos sobre as populações indígenas, cuja cultura será

destacada no presente projeto, devido a existência de alunos indígenas na escola em que o projeto será

implementado.

Educação;Cultura;Diversidade;En

sino de História

HISTÓRIA

ANILTO PAULO 

CARGNIN

Os livros didáticos de 

História e os conteúdos 

sobre a cultura afro-

brasileira após a Lei 

10.639/2003: o caso do 

Projeto Araribá.

Este projeto parte da Lei 10.639/2003 que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-

brasileira em todas as modalidades de ensino nas escolas das redes públicas e privadas. Portanto, o

projeto tem como objeto central trabalhar estas representações de maneira que possamos identificar

como foram implantadas após a obrigatoriedade da mesma e também após a aplicação da lei. Verificar

como a história e a cultura afro-brasileira foram representadas nos conteúdos dos livros didáticos

utilizados nas escolas no caso do Projeto Araribá do PNLD 2014/2016. Tendo em vista que as análises

acerca dos livros didáticos atuais, no que se refere aos conteúdos, apontam a existência de informações

equivocadas, ainda carregadas de uma visão etnocêntrica e preconceituosa sobre o assunto; propõe-se,

através de práticas diversas de leituras, priorizar o diálogo entre a iconografia e os textos escritos dos

livros selecionados. Busca-se, assim, possibilitar aos educandos (as) a reflexão, e o direcionamento de

leituras diversificadas com o olhar antes e após a Lei 10.639/2003.

Lei 10.639/2003; Ensino de 

História; PDE; História e Cultura 

afro-brasileira; Racismo.

HISTÓRIA

ARAO COIMBRA DA 

COSTA

História sem homofobia: 

desconstruindo práticas e 

narrativas no cotidiano 

escolar.

Problematiza-se a prática docente do ensino da história potencializando-se uma reflexão acerca da

responsabilidade social dos seus conteúdos numa perspectiva de gênero e da diversidade sexual para

fins de promoção de inclusão, valorização e respeito à diversidade. A Partir da leitura e discussão de

textos de historiadores e de teóricos da educação, produzir materiais didáticos não sexistas e

discriminatórios que nos possibilitem proceder a análise das narrativas históricas .

Gênero e diversidade sexual; 

homofobia; 

heteronormatividade; narrativas 

históricas; o cuidar de si



HISTÓRIA

CLAUDIO APARECIDO 

DE SOUZA

A responsabilidade da 

Família, da Sociedade e 

Poder Público frente aos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente.

A efetividade da normatização por meio da família, sociedade e Poder Público, às crianças e

adolescentes no Brasil, tem como fundamentação os estudos e documentos internacionais na

formulação da norma nacional. Partindo desta formulação genérica o projeto tem como pretensão

analisar como as Instituições: Estado, família e escola têm se ocupado e se relacionado, para assegurar

os direitos das crianças e adolescentes; investigar, problematizar e propor práticas pedagógicas que

abordem como as instituições sociais têm se relacionado com a Comunidade Escolar; conhecer na

íntegra os documentos que legislam sobre os direitos das crianças e adolescentes e, a que instância

recorrer quando identificado o não cumprimento desses direitos. A questão central é pesquisar, no

âmbito do Colégio Estadual Desembargador Guilherme de Albuquerque Maranhão, como está se

desenvolvendo o cumprimento dessa legislação no que diz respeito à distribuição de deveres;

identificando assim, qual desses entes não está correspondendo à sua parcela de responsabilidade pela

proteção, formação e inserção dos direitos de crianças e adolescentes – A família? A sociedade ou o

Poder Público? E qual a inter-relação entre esses entes institucional na efetivação dos direitos às

crianças e adolescentes: a Escola, o Conselho Tutelar; o Ministério Público; a Associação de Moradores e

as igrejas quanto ao cumprimento de suas responsabilidades de maneira concreta e satisfatória, à

proteção da criança e do adolescente conjuntamente na práxis escolar.

Direitos; Criança e Adolescente; 

Responsabilidade Institucional.

HISTÓRIA

CLEIDE APARECIDA 

VELANI

MEMÓRIAS DA INFÂNCIA: 

(Des)caminhos que levam 

estudantes a Educação de 

Jovens e Adultos.

Este Projeto de Intervenção Pedagógica trata das trajetórias escolares de estudantes que em dado

momento abandonaram seus estudos, para dedicar-se a atividades mais prementes. Ao retornar aos

bancos escolares estes estudantes passam a fazer parte da modalidade de EJA. Resgatar estas memórias

é atribuir identidade a este estudantes, cujas recordações dos tempos escolares somam lembranças

boas e ruins. Compreender que as trajetórias escolares dos estudantes de EJA estão vinculadas às

complexidades próprias de vida de cada um é um dos objetivos deste Projeto. O estudante da EJA será

capaz de refletir sobre sua decisão de retornar aos estudos, acertadamente decidiu pela transformação

do seu presente e do seu futuro.

História da Infância; Educação de 

Jovens e Adultos; Trajetórias de 

vida.



HISTÓRIA

JOSEANE 

MACHNIEWICZ

Guerra do Contestado e 

as fontes iconográficas na 

internet: uma proposta 

pedagógica

Ao refletir sobre as práticas pedagógicas que afastam os jovens estudantes do tão arraigado

pensamento de um ensino de História como um modelo anacrônico pejorativo, e, associar ao desejo dos

estudantes em utilizar a internet em sala de aula, conclui-se que o uso das tecnologias da informação e

comunicação faz parte do cotidiano dos estudantes, pois são jovens que nasceram na chamada Era

Digital, e têm nas tecnologias uma base importante para a construção de sua identidade. O uso

pedagógico das TCIs como um recurso nas aulas de História, visa possibilitar novos horizontes de

pesquisa. O projeto será aplicado durante as aulas de História e também no modelo EaD, onde será

disponibilizada a Unidade Didática. A História do Paraná receberá merecido destaque, por meio da

análise de fontes iconográficas (fotografias do sueco Claro Jansson) pesquisadas na internet sobre a

Guerra do Contestado (1912-1916) acontecido na região sul do país, e o impacto causado na Primeira

República do Brasil. O objetivo do projeto de intervenção pedagógica é que contribua para a formação

de sujeitos responsáveis frente ao uso das tecnologias da informação e comunicação na sociedade

tecnológica e críticos diante da sociedade contraditória que vivemos. Internet; Fotografia; Contestado

HISTÓRIA

LISETE MARIA DE MIRA 

LOURENCO

OS MOVIMENTOS 

SOCIAIS DA POPULAÇÃO 

NEGRA EM CURITIBA E O 

SISTEMA DE COTAS 

RACIAIS NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ

Esta unidade Didática é para retratar os movimentos sociais negros em Curitiba e também para vermos

como se relacionam com as cotas raciais na UFPR. movimentos sociais; negros;cotas

HISTÓRIA

LUIZ GERALDO 

MENDES DA SILVA

Paraná, o negro e o 

imigrante europeu: a 

diferença das condições 

dadas ao negro liberto e 

ao imigrante europeu, de 

1888 a 1891.

No Paraná, ainda mais que em outros estados, existe uma forte rejeição para com as \"cotas raciais\" e

outras políticas governamentais que dizem respeito à reparação das injustiças cometidas contra os

afrodescendentes.Muitos, se não todos, são racistas, dividod em dois grandes grupos: os racistas

ignorantes e os racistas,propriamente dito. Esse projeto é uma ferramenta para acabar com a ignorância

sobre o assunto, Aqueles que ao final da leitura que lhes proporcionarei ainda continuarem contra,

podem ser enquadrados como racistas - alguns estarão se descobrindo como tal.

A negação ao negro paranaense, 

de 1888 a 1891

HISTÓRIA

MARLENE MILAN 

ARANA CUIN

As representações sociais 

da droga: Proposta de 

intervenção articulando 

História e Cinema.

Indisciplina, violência e drogadição requerem atenção urgente e continuada dos profissionais da

educação na promoção de ações e mecanismos para enfrentar esses conflitos. As drogas sempre

estiveram presentes ao longo da História e este Projeto de Prevenção pretende utilizar o cinema como

instrumento de apoio para abordar questões históricas e de interesses políticos e econômicos

escondidos por trás delas. Através de filmes selecionados e de debates de reflexão, o aluno,

instrumentalizado e protagonista de sua própria história, poderá fazer suas escolhas livre de estigmas e

preconceitos e optar por uma vida saudável e cidadã.

Discriminação; Drogadição; 

Indisciplina;Cidadania.



HISTÓRIA

ROBERTO CARLOS 

MARKOVICZ

Políticas Públicas 

Afirmativas: Superando as 

Desigualdades no Espaço 

Escolar.

Nesse projeto foi utilizado alguns autores como referência, entre eles Célia Marinho de Azevedo e

Kabengele Munanga. Esse projeto tem o objetivo de entender o motivo pelo qual a comunidade escolar

tem postura contrária as políticas públicas afirmativas, haja vista, que muitos seriam beneficiados por

esta política cotas raciais; educação; racismo

HISTÓRIA

SHIRLEI DE FATIMA 

GARCIA NAVARRO DOS 

SANTOS

Encenando a História: o 

uso do teatro para o 

estudo da Ditadura 

Militar no Paraná

O ano de 2014 marca os cinquenta anos do golpe militar. Assunto que volta a ganhar força , não apenas

pelo triste aniversário, como também pela quantidade de revelações que surgem sobre os 21 anos em

que os militares estiveram no poder. Fatos interessantes para se discutir com os educandos dos anos

finais do ensino fundamental e médio. Compreende-se que uma ditadura civil militar fora instalada no

Brasil por meio de um golpe de Estado. Os anos de repressão se prolongaram até 1985, quando a

transição lenta e segura pretendida pelos donos do poder concretizou-se. O governo militar procurou

manter-se forte ao longo desse período ao reforçar o aparato policial e os órgãos de investigação e ao

recorrer à construção de uma hegemonia ideológica na sociedade brasileira. O regime militar foi o

período da política brasileira em que militares conduziram o país. Essa época ficou marcada na história

do Brasil por meio de vários Atos Institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição

política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que

eram contrários ao regime militar. A Ditadura Militar no Brasil iniciou com o Golpe Militar de 31 de

março de 1964, que resultou no afastamento do Presidente da República, João Goulart, e o Marechal

Castelo Branco tomando o poder. Esse golpe de estado caraterizado por personagens afinados com uma

revolução que instituiu no país uma ditadura militar que durou até a eleição de Tancredo Neves em

1985.

Golpe, repressão, falta de 

democracia

HISTÓRIA

SOLANGE BARROS E 

SILVA MOURA

Os Gladiadores e a 

sociedade romana antiga

O objetivo desse trabalho é fazer uma análise sobre a violência dos jogos de gladiadores na Roma Antiga

e comparar com a violência na sociedade atual, tentando levar um outro olhar sobre aquela sociedade

vista como sanguinária em se tratando dos jogos de gladiadores. É intenção também investigar a ideia

que os jovens possuem sobre a violência nos dias atuais e o que consideram como violência. Para tanto

será realizada uma intervenção pedagógica considerando inicialmente o que pensam os jovens alunos

sobre a violência no presente e, a partir de fontes históricas selecionadas, será sistematizada uma

intervenção pedagógica onde o aluno poderá refletir sobre situações consideradas violentas na

sociedade romana antiga.

Roma 

Antiga;Gladiadores;Violência

HISTÓRIA

Vanessa Maria 

Rodrigues Viacava

Ensino de História e 

Cinema: uma proposta 

metodológica para o uso 

de trechos de filmes

Esse projeto apresenta um encaminhamento metodológico para a escolha e uso de trechos de filmes no

ensino de História, a partir dos pressupostos teóricos da Educação Histórica. Os debates correrão por

meio de Grupo de Estudos com o apoio de um \"Guia Pedagógico\" com o passo a passo dessa

discussão.

Cinema; metodologia; trecho de 

filme.



HISTÓRIA

CLAUDETE SATIKO 

FUKUZAKI

A WebQuest como 

ferramenta pedagógica 

no ensino de História

Na busca de recursos que subsidiem a aprendizagem, tornando-a mais significativa, dinâmica e com uma

abordagem crítica, este estudo pretende informar-se acerca da ferramenta WebQuest, suas

possibilidades e aplicações no ensino de História. A WebQuest, uma sistemática de pesquisa orientada,

que utiliza os recursos de interação e pesquisa disponíveis na Internet de forma colaborativa, será

explorada pelos educandos do 9º ano do C. E. Monteiro Lobato - EFM, no município de Cornélio

Procópio, abordando o período da Ditadura Civil-Militar no Brasil. Esta ferramenta didática enfoca a

aprendizagem dos educandos e o desenvolvimento de uma pedagogia de inclusão, voltada para a

formação de sujeitos críticos, participativos, atuantes e capazes de discernirem sobre a melhor forma de

se utilizar as tecnologias em benefício próprio e coletivo.

Webquest; tecnologias; pesquisa 

orientada; internet; ensino de 

História

HISTÓRIA

JOSE CARLOS CORREA 

DOS SANTOS

Grupos dos Onze e as 

comunidades Eclesiais de 

Base: as organizações 

populares e seus desafios 

na luta contra o poder 

repressivo de 1964 a 

1985

Esse trabalho pretende analisar dois importantes movimentos sociais que tiveram sua origem no início

da década de 1960, a saber, as CEBEs e os Grupos dos Onze. Os mesmos surgiram em comunidades de

trabalhadores e tinham como objetivo a busca por melhores condições de vida. Com o golpe militar de

1964, ambos foram considerados movimentos subversivos e seus membros passaram a sofrer

perseguições. Na implementação desse trabalho, pretende-se abordar com textos, filmes fotografias e

com o depoimento de um senhor que fez parte de um dos Grupos dos Onze. Através dessa metodologia,

tem-se como objetivo levar os alunos a perceberem que os movimentos sociais organizados pelos

trabalhadores, foram de fundamental importância para que o regime militar fosse superado e a

democracia reestabelecida em nosso país.

Comunidades Eclesias de Base; 

Grupos dos Onze; ditadura civil-

militar; Movimentos Sociais; 

Trabalhadores

HISTÓRIA JOVITA HOLEK PICHLER

História e Memória de 

Nova Esperança do 

Sudoeste através de 

Histórias de Vovôs.

Vivemos em um contexto de grandes mudanças tecnológicas. Atrelada a essas transformações ocorre

também uma aceleração na produção e veiculação de informações, sobretudo através das mídias.

Diante disso, tudo parece se tornar rapidamente obsoleto. Até mesmo as pessoas são vistas como

ultrapassadas, sendo deixadas de lado e muitas vezes desprezadas pelos mais jovens, como é o caso dos

idosos, que não são reconhecidos como construtores da história, mas acabam relegados a viverem suas

lembranças solitariamente. Desta forma, toda a riqueza de conhecimento de participação e luta, acabam

se tornando um legado que é levado para o túmulo. Nesta perspectiva, percebemos a necessidade de

desenvolver um trabalho, que valorize e mantenha viva a memória das pessoas simples, que muito

contribuíram com seu trabalho para fazer a história local. Propomos a desenvolver um projeto de análise

sobre a história local, a partir das memórias das pessoas que vivenciaram o processo de colonização de

Nova Esperança do Sudoeste, no período das décadas de 40 a 60, através das memórias dos vovôs, que

serão tratadas neste trabalho como fontes históricas.Um dos objetivos propostos é reconhecer que a

história não é obra de algumas pessoas que estão no poder, e sim de todos os cidadãos; Memoria;História;Valorização



HISTÓRIA

DIRCEMA JUSTINA 

BARETTA DAMIAO

Memórias femininas e 

relação de trabalho: 

alunas do magistério no 

município de Medianeira, 

estado do Paraná, nas 

décadas de 80 e 90.

Segundo dados de 2011, apontados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 45,4 % das

mulheres brasileiras estão inseridas no mercado de trabalho, porém, historicamente sabe-se que as

lutas enfrentadas pelas mesmas para conquistarem o Direito a um espaço neste mercado, não foram

fáceis. Partindo desta premissa, o objetivo de estudo deste Projeto é o de se fazer uma contextualização

histórica acerca destes direitos bem como levantar informações sobre ex-alunas do Curso de magistério

do Colégio Estadual João Manoel Mondrone, do município de Medianeira –Pr nas décadas de 80 e 90, e

que hoje, integram o quadro de docentes desta instituição educativa. O estudo sobre estas mulheres no

mercado de trabalho será por intermédio de entrevistas e depoimentos, onde pesquisaremos, como

viviam, oportunidades de estudos que eram ofertadas nesta época, aspectos que influenciaram nas suas

escolhas profissionais. Estudo este, a ser mostrado aos alunos do 1º ano do Curso de Administração,

dentro da disciplina de História, com o propósito de entender o processo de como se deu a busca pela

cidadania e pela independência financeira e intelectual deste determinado grupo, para assim se analisar

os aspectos relevantes que podem influenciar nas escolhas de um indivíduo na sociedade. Mulher; Sociedade; História Oral.

HISTÓRIA

ELIANI PASTORINI 

ALVES

MULTICULTURALISMO 

COM ÊNFASE NA 

CULTURA ISLÂMICA EM 

FOZ DO IGUAÇU

Localizada numa Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu tende a ser uma cidade multicultural, pois a mesma

possui mais de setenta diferentes grupos étnicos presentes na população. Desse modo, a delimitação

deste estudo volta-se a cultura islâmica onde Foz do Iguaçu, contém a segunda maior colônia do Brasil.

Pretende-se compreender melhor este multiculturalismo e de como se pode aproximar esta

característica e a seleção de conteúdos de ensino que venha a satisfazer a diversidade cultural destes

alunos.

Multiculturalismo Foz do Iguaçu; 

Influência cultural islâmica

HISTÓRIA

IVANETE VANZELA 

FILIPPI CHIELLA

CANDOMBLÉ E 

UMBANDA NA ESCOLA: 

CULTURA, HISTÓRIA E A 

ORIGEM DAS RELIGIÕES 

DE MATRIZ AFRICANA

Este trabalho tem como objetivo demonstrar, tendo a religião como foco, a trajetória dos povos

africanos que vieram para o Brasil e aqui construíram sua história e desenvolveram uma nova cultura.

Com estes povos, surgem e/ou se estabelecem no Brasil as religiões afro, como o Candomblé e a

Umbanda. Por conta da inserção de conteúdos da cultura africana nos currículos escolares e das

discussões sobre a disciplina de Religião, coube a escola trabalhar em sala de aula questões destas duas

áreas, proporcionando assim a compreensão dos conceitos e da sua vivencia. Tal ação pedagógica

contribuirá para a ruptura de preconceitos sedimentados no imaginário popular quando a questão é o

negro. Para poder concretizar esse projeto será realizado no Colégio Estadual Pedro Viriato Parigot de

Souza EFM, do Município de São Miguel do Iguaçu – PR com a Equipe Multidisciplinar, com professores

oficinas com a temática “CANDOMBLÉ E UMBANDA NA ESCOLA: CULTURA, HISTÓRIA E ORIGEM DAS

RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA”, enfocando o que são mitos e verdades dentro dessa perspectiva e em

consonância com as Diretrizes Curriculares de História e Ensino Reli-gioso.

Umbanda, Candomblé, Religiões 

africanas, História



HISTÓRIA

MERI TERESINHA 

PHILIPPSEN BOHN

HISTÓRIA E IMAGEM: O 

ENSINO DE HISTÓRIA A 

PARTIR DA ANÁLISE DA 

REPRESENTAÇÃO DO 

HOMEM NO 

RENASCIMENTO 

ITALIANO.

Dentre as discussões relacionadas a fundamentação teórico metodológica para o ensino de História, um

dos temas mais debatidos é a utilização da imagem na sala de aula, como pinturas, fotografias etc., O

estudo e o ensino sobre o período do Renascimento Italiano nos permite repensar o uso da imagem em

sala de aula e nos mostra que é de suma importância o uso das mesmas, pois entre outras possibilidades

permite aos educandos a percepção de formas diversas de passagem do tempo histórico. Para que essas

possibilidades se concretizem e o uso de imagens seja proveitoso, algumas condições devem ser

satisfeitas, uma delas é que as imagens contribuam de fato para as discussões propostas na aula. Outro

aspecto a ser observado é que o processo de leitura e interpretação de imagens ajude o aluno a

entender seu significado específico e contribua também para torná-los aptos a fazer uma crítica desse

tipo de documento. Através do ensino da temática do Renascimento procuro resgatar a sua importância

para a educação da atualidade, contribuindo para que o processo de educação e os modos de inserção e

participação do homem no meio social seja repensada em nossos dias.

Interdisciplinaridade; Imagens; 

Renascimento; Arte.

HISTÓRIA

DILMA ROVARIS 

GARLINI

CANDOMBLÉ E 

UMBANDA: MITOS E 

VERDADES

Esta proposta tem como objetivo analisar a trajetória histórica do povo negro, analisando as religiões

africanas, Candomblé e Umbanda, e seus mitos e verdades. Dentro desta proposta verificar-se-á que o

Brasil do século XXI não pode continuar a reprodução de um pensamento mistificado sobre as religiões

africanas. Cabe a comunidade escolar, juntamente com a sociedade, encontrar caminhos de diálogo.

Para a concretização desse projeto serão realizadas oficinas temáticas com os alunos do 8º e 9º anos (A)

do Colégio Estadual Pedro Viriato Parigot de Souza, do Município de São Miguel do Iguaçu – PR. Também 

serão analisados, através de oficinas, textos e documentários, como o africano contribuiu com sua

religião na cultura brasileira, fazendo a ampliação, discussão de questões em grupo e montagem de

texto sobre o que o aluno pensa sobre o assunto proposto. Toda a discussão resultará na confecção de

material pedagógico que ficará na escola para possíveis pesquisas da comunidade escolar.

Candomblé, Umbanda, 

Religiosidade



HISTÓRIA AMARILDO GRESPAN Cotas nas Universidades

Este projeto tem como objetivo relacionar o ensino de História com processos e trajetórias étnico-

raciais, conflitos e conquistas sociais desde o Século XIX. Percebe-se que o debate em torno das

questões étnico-raciais e socais na escola com alunos do Ensino Médio são constantes e permeadas por

diferentes contradições nas posições dos sujeitos. A questão das cotas nas universidades é vista por

alguns como uma forma de discriminação racial e social, entre outras situações que são avaliadas nessa

perspectiva. A disciplina de História, assim como, as demais disciplinas curriculares tem condições de

refletir e problematizar a diversidade e as questões étnico-raciais relacionadas à cultura afro-brasileira,

africana e indígena que correspondem às leis Nº 10.639/03 e Nº 11.645/08. De acordo com a linha de

pesquisa busca-se desenvolver um estudo que articule a disciplina de História e o debate das políticas

públicas sobre as questões étnico-raciais em sala de aula, com isso procura-se valorizar os elementos

necessários para o desenvolvimento e fortalecimento da consciência crítica dos educandos/as como

cidadãos reflexivos agentes da transformação social. Entende-se que é papel do educador, contribuir

para a formação de pessoas, para a efetivação da democracia e para o atendimento de direitos

humanos. Nesse sentido a proposta de estudo busca construir uma unidade didática que priorize o

debate em sala de aula sobre a diversidade étnica racial, segregação e oportunidades e de reflexões nas

questões que tange a segregação.

: História; ensino; discriminação; 

questões étnico-raciais

HISTÓRIA

IVONETE ZANINI 

SCARABOTTO

História como 

instrumento para 

construção da cidadania: 

uma proposta 

metodológica

Uma reflexão sobre a prática pedagógica no ensino de História nos remete à necessidade de uma análise

crítica da realidade à partir de um aprofundamento teórico. Nesta análise é possível detectar que esta

disciplina, por muito tempo, contribuiu com as ideias neoliberais que veem o indivíduo apenas como

força de trabalho e consumidor. A História é o resultado das relações humanas para sobreviver, no

tempo e no espaço. Estas relações tem sido conflituosas na medida em que alguns grupos são

privilegiados em detrimento da exclusão da maioria. O conhecimento histórico, por su vez, deve instigar

professores e estudantes a serem sujeitos históricos, atuando e transformando a sociedade através de

ações coletivas que emergem a partir de debates no interior da comunidade em que estão inseridos.

Esta prática é entendida como a construção efetiva da cidadania, uma vez que ela possui um caráter

humano e construtivo, em condições concretas de existência que leva o sujeito a superar a exclusão e

atuar nos diversos espaços de vivência.

Ensino de História; construção da 

cidadania; sujeito histórico;



HISTÓRIA

KATIA SIMONI 

MARTINS

Metodologias 

diversificadas para o 

ensino de história: 

cotidiano, formas de 

vestir, comer e narrar na 

antiguidade romana

A experiência em sala de aula permitiu observamos que muitos alunos chegavam até as aulas de História

não gostando da disciplina, questionando o porquê de estudar o passado? Percebemos que a prática de

ensino utilizada não correspondia aos objetivos proposto na disciplina de História. As aulas expositivas,

leituras de textos e imagens, exercícios no caderno, memorização, não eram suficientes para produzir

mudanças no ensino de história. O docente precisa ter domínio de sala, conhecimento sobre o conteúdo

abordado, deixar claro ao aluno os critérios de avaliações e o objetivo ao se estudar determinado tema.

Nesta prática, é significativo que o aluno esteja seguro com a proposta e problematização do professor.

Outro aspecto cotidiano no trabalho em sala de aula é termos alunos com diferentes níveis de

conhecimento, ritmos diferenciados e sobre tudo alunos inclusos. Portanto não há possibilidade de que

o professor se posicione sempre com um mesmo método e consiga atingir os discentes. Tais questões

indicam o significado de utilizar vários instrumentos para efetivação do processo de ensino-

aprendizagem. Trabalhando o Ensino de História se valendo de um conjunto de formas de expressão

como o teatro, representações (desfile de época), música, charge, jogos, documentários, entrevistas,

filmes e danças sendo possível que por meio de novas formas, introduzir novos conteúdos que podem

ter mais significado na vida do discente. Neste contexto o projeto, tem como objetivo geral, identificar

metodologias para a prática pedagógica do ensino de história com os alunos do 6º ano do Ensino

Fundamental.

Metodologias divercificadas; vida 

cotidiana; Roma antiga

HISTÓRIA

MARIA SUELI 

TOMAZELE ROVANI

Casa Familiar Rural de 

Francisco Beltrão: 

Memórias de Família e 

Educação

Uma nova concepção de fontes históricas trouxe para o ensino de história um aumento das

possibilidades investigativas de documentos. Pensando em um trabalho que contemple fontes

diversificadas, que propicie o entendimento do aluno como sujeito histórico e que desperte a

consciência de que a história é uma constante construção, é que optamos por trabalhar a fotografia

como forma de ajudar o aluno a pensar historicamente, valorizar sua história de vida e de seus

familiares. Nesse âmbito, além de incentivar os alunos a vasculharem seus registros familiares e

analisarem a história a partir do cotidiano, também buscaremos compreender como se dá o processo de

preservação da memória de suas famílias, quais as contribuições do processo de rememoração e da

fotografia na constituição desse aluno como sujeito histórico.

Memória; Fotografia; História; 

Educação.

HISTÓRIA

SERLI SALETE 

CECAGNO DA SILVA

Educação Patrimonial e 

história local: o caso da 

criação de um museu na 

escola.

Com o Projeto de Intervenção com os alunos do 6º ano do Colégio Estadual Arnaldo Busato de Verê,

Paraná, pretendemos que os educandos observem a importância de se estudar história e história local e

preservar o que já foi construído com o passar dos tempos. Também, se quer demonstrar a ideia de

alargamento da sala de aula, processo que amplia as possibilidades de discussão para as aulas de

História. história; patrimônio;educação.



HISTÓRIA

SIMONE 

PASQUALOTTO 

BALDISSERA

CONSCIÊNCIA POLÍTICA 

ENTRE OS ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO DO 

COLÉGIO ESTADUAL 

ARNALDO BUSATO DE 

VERÊ-PR

Na Constituição Federal de 1988, denominada “Constituição Cidadã”, os adolescentes passaram a estar

amparados pelo Artigo IV deste documento, que garantiu aos maiores de 16 anos o direito ao voto, o

que, na época, vigorava como vontade política daquela geração. O que se esperava é que cada vez mais

os jovens brasileiros se mostrassem presentes, atuantes e conscientes dos momentos políticos eleitorais

de país. Mas, atualmente, a participação e/ou consciência política dos jovens de 16 anos vem

diminuindo e eles não se mostram interessados o suficiente para exercerem um papel tão importante

para a sociedade quanto o é. A preocupação está em transmitir ao jovem votante a consciência a

respeito da importância em exercer este ato de cidadania com responsabilidade e consciência. E nada

mais pertinente que colocar a escola como um dos porta-vozes desta tomada de consciência. O Projeto

de Intervenção com os alunos do 2º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Arnaldo Busato de Verê,

Paraná, pretende que os educandos, através da História Política de seu país e discussão de seus

significados para a sociedade, tenham noção da importância de sua participação política. Assim, é algo

conexo e relevante que a Educação, a própria escola, inicie a politização de seus rebentos, incentivando

e conscientizando da importância da participação real, assegurando a todos e a cada um a possibilidade

de influir nas decisões políticas de seu país.

política;voto;eleição;adolescente;

cosciencia

HISTÓRIA

ELIANE APARECIDA 

NUNES

ACERVO CULTURAL E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: (RE) 

DESCOBRINDO BENS 

CULTURAIS COMO PARTE 

DA HISTÓRIA DE 

GOIOERÊ, PR

Este trabalho objetiva uma investigação sobre o acervo cultural do município de Goioerê com os alunos

do ensino fundamental para jovens e adultos (EJA) de escolas públicas. A metodologia para o projeto de

pesquisa proposto é de cunho qualitativo, com procedimentos técnicos coerentes com a pesquisa-ação,

uma vez que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o aluno. Os dados serão coletados durante

o primeiro semestre de 2015, utilizando fontes como metodologia de ensino de História. Acredita-se que

este projeto, desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), por meio de estudo de

documentos diversos, promova um envolvimento dos alunos com a história local e o conhecimento

histórico produzido.

Uso de fontes; sujeitos da EJA; 

memória coletiva

HISTÓRIA

MAGDA APARECIDA 

MOREIRA 

BARBARESCO

A Cultura Africana e Afro-

Brasileira no Ensino de 

História a Estudantes com 

Necessidades 

Educacionais Especiais

O presente projeto tem como objetivo abordar a Cultura Africana e Afro-brasileira no ensino de história,

a estudantes com necessidades especiais, atendendo a Lei nº 10.639/03 que tornou obrigatório a

temática no currículo do Ensino Básico. Além disso, discutiremos a questão da diversidade e identidade

étnica, com o intuito de desmitificar o preconceito e a discriminação racial tão presente ainda no âmbito

escolar e na sociedade. O projeto de intervenção será aplicado junto a uma turma de Educação de

Jovens e Adultos (EJA) em nível de 3º ano da Educação Especial, numa abordagem qualitativa e de

pesquisa-acão, em que coletaremos dados por meio de debates, palestras, entrevistas, multimídias e

pesquisas. Pretende-se com este trabalho despertar o interesse da turma para a questão da diversidade,

procurando vencer a discriminação étnico-racial e também conhecendo a cultura africana e afro-

brasileira. Com isso, esperamos contribuir para a implementação da Lei na Educação Especial e

especialmente para a formação dos(as) educandos(as) e de educadores(as) na sua prática pedagógica.

Diversidade; Discriminação; 

Cultura Africana e Afro-brasileira; 

Ensino de História.



HISTÓRIA

MARIA DE LOURDES 

DECOSIMO

MEMÓRIAS DA HISTÓRIA 

LOCAL EM SALA DE AULA

Este Projeto tem por objetivo explorar a História Local do município de Mariluz/PR, dentro de uma

perspectiva que coloca em interação o local, regional e o global (glocal). Parte-se da realidade do aluno

para auxiliar a compreensão da História por meio de pesquisa qualitativa e participativa com o uso de

fontes históricas coletadas e produzidas junto aos colonizadores e antigos moradores do município,

aproveitando-as em sala de aula, incluindo registro de narrativas, questionários, diário do aluno e do

professor, pesquisa e entrevista com pessoas que vivenciaram e contribuíram para este processo. Espera-

se contribuir para prática pedagógica, de forma que a proposta do projeto desperte o interesse dos

alunos do 6° ano do Ensino Fundamental do Colégio Dom Bosco no sentido de valorizar e preservar a

história do município e despertar o sentimento de pertencimento de um lugar, enquanto sujeito da

construção da História. História; Memória; Glocal.

HISTÓRIA

SIMONE APARECIDA 

ABREU

A genialidade de Chaplin 

e Mazzaropi, inspirando a 

pesquisa e o registro da 

história local, através dos 

princípios da 

educomunicação e mídia-

educação

Esse projeto visa mostrar as possibilidades do cinema como fonte histórica inspiradora e recurso

didático, o qual possibilita diferentes leituras, análises e reflexões críticas. Trata-se de utilizar o cinema

como uma ferramenta motivacional, em especial as obras de Charles Chaplin e Amácio Mazzaropi, que

com sua genialidade tão bem representaram a sociedade do seu tempo, aliando criatividade, humor e

senso crítico implacáveis. Despertando desse modo no aluno o interesse pelo conhecimento, pesquisa e

registro da sua história local através da produção de vídeos e documentários que revelem os diferentes

sujeitos que participaram do processo histórico, bem como a valorização das memórias através da figura

dos idosos do município, desvelando desse modo muito também das histórias, causos e lendas locais. Os

alunos utilizarão nas produções, aparelhos tecnológicos do seu cotidiano como celulares, câmeras

digitais, tablets e outros, visto que os jovens demonstram imenso apego e facilidade no uso dessas

tecnologias. Surge assim a possibilidade de otimizando da comunicação e do uso do aparato tecnológico

no processo de aprendizagem através da aplicação dos princípios da educomunicação aliado à mídia-

educação na escola. Busca-se também a ressignificação do uso do cinema nas aulas de história, para que

sua utilização vá muito além de uma mera ilustração para os conteúdos trabalhados, ou o que é ainda

mais preocupante, quando os filmes e documentários são usados de forma banalizada nas escolas, como

um \"trunfo\" para preencher o tempo nos dias em que falta uma atividade programada. Essa mídia

merece ser devidamente valorizada no ensino aprendizagem.

Cinema; história local; memórias; 

educomunicação; mídia-

educação



HISTÓRIA

ALINE CABRAL CALUSCI 

VEDAN

Museu Escolar Digital: 

Preservação da memória 

escolar do Colégio 

Estadual Julio Farah

A preservação da história local ou até mesmo do bairro ou município, tem demonstrado ser um

instrumento eficaz para o resgate da autoestima dos alunos e da comunidade, segundo o Programa Mais

Cultura na Escola (MinC, 2014). Contribuindo assim para a valorização da cidadania, pretendemos iniciar

um centro de memória digital dentro da escola, bem como o primeiro centro de memória do município.

Verificamos segundo dados do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, que 78,9% dos municípios

brasileiros não têm museus e que nos municípios com menos de 10 mil habitantes esses casos se

agravam com a falta de preservação cultural e histórica, segundo IBGE (IBRAM, 2014). O museu pode ser

pensado como um espaço que preserva e educa através de seus objetos, gestos, palavras, saberes e

pelas relações que nele se estabelecem. Portanto os museus falam para diferentes públicos e por meio

de várias línguas e linguagens, transformando os diferentes suportes em aprendizado. Neste contexto,

esta proposta visa buscar estratégias para o aumento da preservação do patrimônio histórico escolar,

principalmente a partir da conscientização da comunidade envolvida, justificando assim o tema

“Preservação da memória escolar do Colégio Julio Farah”. Este projeto propõe que a parceria entre

escola e museu se concretiza em ação educativa, dialogando e tendo com intermediário o educador que,

nesse processo, deverá questionar as múltiplas maneiras de uso e potencialidades educativas. Assim,

propõe-se iniciar um museu digital escolar comunitário, motivando os alunos a perceberem o valor da

memória coletiva e a utilização da tecnologia para a concretização do mesmo. museu digital; escola; memória

HISTÓRIA CARLA STIEGLER

DEMOCRACIA ANTIGA 

DIRETA E MODERNA 

REPRESENTATIVA: UM 

COMPARATIVO 

REFERENTE ÀS SUAS 

MODALIDADES E 

PRÁTICAS E A 

CONCEPÇÃO DOS 

EDUCANDOS SOBRE O 

PROCESSO POLÍTICO 

ATUAL

O presente projeto será desenvolvido com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio

Estadual Alberto de Carvalho – Prudentópolis/Pr, e tem como principal pressuposto a conscientização

política dos alunos a partir do estudo sobre a Grécia Antiga e as origens da democracia. O tema proposto

fará com que haja debates e conversas sobre a política atual tanto de ordem municipal, estadual quanto

nacional, assunto que é muito bem aceito pelas crianças pois as mesmas se sentem valorizadas quando

podem fazer parte das discussões políticas do país. As aulas serão ministradas tanto no ambiente do

Colégio como também nas dependências da Câmara Municipal com a participação de vereadores mirins

e possivelmente também de representantes políticos do município, com o objetivo de tornar mais

evidente o verdadeiro papel que essas pessoas representam perante a sociedade prudentopolitana. Com

o objetivo de despertar o interesse do aluno sobre o assunto e fazer com que o mesmo discuta em casa

o que está aprendendo sobre política na escola, os pais também serão envolvidos no projeto a partir do

momento em que sejam convidados a participar da aula e de reuniões na Câmara de Vereadores do

Município, dessa forma o projeto visa envolver não só os alunos como também a comunidade escolar na

participação das tomadas de decisões políticas que ocorrem em nossa cidade. Com o desenvolvimento

deste trabalho buscarei entender de que forma podemos despertar o senso crítico e o interesse dos

nossos educandos no que se refere a essência da política.

política; democracia; 

conscientização; participação 

comunitária



HISTÓRIA

EUZELIA TERESINHA 

VORONHUK

O ensino de história local 

e a formação da 

consciência histórica de 

alunos do 6º ano do 

ensino fundamental: um 

estudo no município de 

Irati-PR

O maior desafio ao ensinar história é despertar o interesse dos alunos pela disciplina e

consequentemente alcançar os objetivos da mesma, como o de desenvolver e aprimorar a consciência

histórica.É cada vez mais necessário a busca por novos métodos para o ensino de história.O uso da

história local pode ser uma forma de aproximar os estudantes da disciplina, pois a partir do estudo e da

análise da própria história, da história do lugar em que vivem e constroem suas relações, observando o

papel e a importância de cada um nos processos e acontecimentos históricos, percebendo-se enquanto

sujeitos ativos e participativos.Nesse sentido, o presente estudo pretende que os alunos do 6º ano do

ensino fundamental, da Escola Estadual Antonio Lopes Junior, localizada no município de Irati-PR,

compreendam a importância da História e suas relações e correlações existentes com suas vidas.

Ensino de História; história local; 

consciência histórica

HISTÓRIA JULIANA BASTOS

Memória e Patrimônio 

Cultural dos Imigrantes 

Ucranianos e Poloneses 

em Irati-Pr.: vivenciando 

o ensino de história local 

com estudantes do 8º 

Ano.

O presente projeto faz parte das atividades do PDE. Nele consta os passos da implementação que será

feita em 2014 com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Através do resgate da memória e

patrimônio cultural dos imigrantes ucranianos e poloneses, os alunos farão uso da história local no

decorrer do trabalho.

Memória; patrimônio cultural; 

história local; imigrantes

HISTÓRIA LUZIA MARIA BELNIOK

MEMÓRIA FAMILIAR: DA 

MINHA PARA A NOSSA 

HISTÓRIA

A proposta de implementação tem por objetivo trabalhar com a memória familiar no contexto escolar,

realizando pesquisas através da coleta de vestígios de natureza material e imaterial das histórias dos

alunos e de suas famílias, destacando seu papel na história local. Para tal objetivo, partimos de

referenciais como as DCE (2008), Cuche (1999), Le Goff (1994), Nora (1993), entre outros.

Família; Memória; Identidade; 

História; Ensino.

HISTÓRIA

MARCIA MANCHUR 

MORGADO LATKI

Educar para a cidadania, 

resgatando os valores 

humanos em busca da 

humanização através do 

estudo de gênero e 

diversidade.

O Projeto de Intervenção na Escola, pertencente ao Programa de Desenvolvimento da Educação Pública

do Paraná (PDE), será desenvolvido no município de Prudentópolis, Colégio Estadual Vila Nova, com

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Consiste em buscar alternativas de estudos sobre os Direitos

Humanos que preservem o respeito, a ética, a cidadania, a justiça, o gênero e a diversidade, onde por

meio deste estudo, objetiva-se despertar em nosso aluno o seu papel na sociedade, despertando-o para

a cidadania e os valores humanos, como o respeito mútuo, igualdade, honestidade, justiça, elevar sua

autoestima, traçar objetivos, ter perspectivas, respeitar as diferenças, coibir qualquer tipo de violência,

contemplar o diálogo, e fazer com que nossos alunos reflitam, repensem sobre sua conduta, tanto na

família, na escola, na sociedade e se reconheçam acima de tudo, agentes de transformação, sendo eles

os próprios sujeitos da história.

Direitos Humanos; Gênero; 

Diversidade; Cidadania; 

Humanização



HISTÓRIA

MOACIR CARDOSO 

VARGAS

TRABALHAR OS VALORES 

ÉTICOS JUNTOS AOS 

PROFESSORES NA 

COMUNIDADE ESCOLAR

ESTE PROJETO VISA TRABALHAR A QUESTÃO SOBRE OS VALORES ÉTICOS NA COMUNIDADE ESCOLAR

COM OS PROFESSORES. HOJE, A SOCIEDADE GLOBALIZADA PROPORCIONA AO SER HUMANO VIVER

SUPERFICIALMENTE. O INDIVIDUALISMO E O ANONIMATO DEVORAM AS RELAÇÕES INTRAPESSOAIS,

DESTRÓI OS SEUS MELHORES DESEJOS E AO MESMO TEMPO MARGINALIZAM OS VALORES MAIS

NOBRES DA CONVIVÊNCIA NA COMUNIDADE ESCOLAR, ONDE OS EDUCADORES SÃO OS RESPONSÁVEIS

PELO APRENDIZADO E PELA PRÁTICA DESTES VALORES NA CONVIVÊNCIA HUMANA EM VISTA DO BEM

COMUM PARA A QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE. QUEM

NÃO SABE O QUE É A VIDA, CAMINHA SE DISCERNIMENTO, QUEM NÃO TEM IDÉIAS CLARAS, CAMINHA

À DERIVA, SEM RUMO, POIS, O OBJETIVO DA VIDA DE SER UM CAMINHAR RUMO AO

AMADURECIMENTO, AO APERFEIÇOAMENTO, AO PELO DESENVOLVIMENTO DE SUAS APTIDÕES, À

VIVENCIAS DOS VALORES ÉTICOS SEGUNDO AS LEI DE SUA NATUREZA. O SER ADULTO, É AQUELE QUE

APRENDEU A VIVER COM AUTONOMIA E NÃO NA INCOMUNICABILIDADE COM OS DEMAIS DA

COMUNIDADE ESCOLAR, É AQUELE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO QUE APRENDEU A CONVIVER E

DECIDIR COM BASE EM SI MESMO, NA VERDADE, NO CONHECIMENTO AJUSTADO À SUA PRÓPRIA VIDA,

NO SENTIMENTO DE CONFIANÇA EM SUA CAPACIDADES AFETIVAS, COGNITIVAS E ÉTICA DA INTER-

RELAÇÃO PESSOAL E INSERÇÃO SOCIAL, CAPAZ DE AGIR COM CONVICÇÃO NA BUSCA DO

CONHECIMENTO E NO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

ETICA; COMUNIDADE; ESCOLAR; 

PROFESSORES.

HISTÓRIA SERGIO ENGELMANN

Minorias Étnicas e 

Segunda Guerra Mundial

Minorias étnicas e a Segunda Guerra Mundial Voltado especialmente aos conflitos relacionados às

minorias étnicas os judeus da Segunda Guerra Mundial, e que foram em grande parte vitimados por

conta dos eventos que vão se sucedendo e que já mesmo antes da guerra iniciar e mais precisamente

durante o conflito. Percebe-se que essas minorias são colocadas à margem, e muitos são levados a

campos de concentração para trabalhos forçados, e outros, ou morrem de fome, de doenças, torturas ou 

por fuzilamento. Têm-se aí uma situação degradante do ser humano que não consegue transpor os

limites impostos a ele frente ao contexto da própria guerra. Sofrem também a perseguição por serem de

minoria étnica num momento histórico em que a guerra faz vitimas quase que incalculáveis, e diante dos

conflitos que são travados em vários lugares da Europa a morte aparece em muitos lugares.

minorias; vítimas; holocausto; 

conflitos



HISTÓRIA

MARLI APARECIDA 

MACHADO

Trabalho Escravo no 

Brasil: Do período colonial 

aos dias atuais

Este projeto visa propiciar aos educandos o desenvolvimento do saber histórico, por meio do estudo e

compreensão das relações de trabalho no Brasil do período colonial aos dias atuais. A escravidão

brasileira foi um processo de longa duração que foi implantado pela coroa portuguesa no Brasil colônia

apoiado pelo sistema jurídico, pela Igreja e pelos latifundiários e legalmente deixou de existir com a Lei

áurea em 1888. A escravidão é um conceito conhecido no mundo todo como uma forma de trabalho

forçado onde às liberdades individuais inexistem. Já o trabalho livre e assalariado é característica

principal do sistema capitalista onde o trabalhador vende mão de obra por livre e espontânea vontade.

Neste projeto farei uso da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo como metodologia de

desenvolvimento das ações, abordando essencialmente as relações de trabalho anterior e posterior a

abolição da escravatura em 1888 com a Lei Áurea aos dias atuais até a Constituição de 1988. Espera-se

que os alunos reflitam sobre a escravidão tendo como pressuposto as permanências e rupturas no

processo histórico do sistema trabalhista brasileiro.

Ensino de História; Relações de 

Trabalho; Escravidão Brasileira.

HISTÓRIA VANIA INACIO COSTA

A participação dos jovens 

nas Jornadas de Julho e o 

papel das redes sociais: 

um estudo de caso em 

sala de aula.

A juventude é, por natureza, angustiada por mudanças, por respostas sobre questões postas na

sociedade, que determinam suas vidas sem muitas justificativas. Devido a fatores ligados a isso, em 2013

a juventude brasileira, principalmente dos grandes centros, desenvolveu alguns protestos e

manifestações de rua, promovendo discussões na mídia e, de forma bastante interessante, nas redes

sociais, que colocaram a juventude das pequenas cidades, em contato com os manifestos, e refletindo

no comportamento das pessoas de forma geral. Este trabalho tem por finalidade promover um estudo

em sala de aula sobre o que são movimentos sociais e sua importância para as classes trabalhadora,

juvenil e para os grupos excluídos no meio social. Através desta iniciativa pretende-se fazer uma análise

sobre as Jornadas de Junho de 2013 e suas consequências para a sociedade brasileira, entendendo o

papel das diversas mídias neste contexto e principalmente a importância das redes sociais na

organização e propagação do evento de forma tanto positiva como negativa. Para finalizar, objetiva-se

promover o protagonismo juvenil na cidade em que vivem, participando de acontecimentos políticos e

se envolvendo em discussões e atividades políticas e sociais locais.

Movimentos sociais; 

Protagonismo juvenil; 

manifestações de rua; redes 

sociais.

HISTÓRIA

EDINEIA CRISTINA DE 

MELO

Trabalhando o gênero e a 

sexualidade em sala de 

aula: a mulher e a moral 

sexual.

Versa o presente projeto intitulado de “Trabalhando o gênero e a sexualidade em sala de aula: a mulher

e a moral sexual” a discriminação de gênero, frente a uma sociedade machista, onde a representação

feminina está atribuída a diversos estereótipos e imagens que circulam na sociedade. O projeto terá

como ênfase o respeito e a dignidade que a mulher deve ter como pessoa e não como sexo frágil e

vulnerável. Objetiva uma conscientização e diminuição dos problemas existentes na escola que envolve

a mulher, sua sexualidade bem como uma gravidez indesejada. Através de análise de imagens, textos e

dinâmicas os alunos serão capazes de perceber as transformações sociais, políticas e econômicas que

levaram à (re) construção da figura da mulher ao longo da História.

mulher;sexualidade;violência;val

orização



HISTÓRIA

IVANIR LOURDES 

MARQUES NALIN

NOVOS CAMINHOS PARA 

AS FONTES HISTÓRICAS: 

ICONOGRAFIA, FOTOS E 

OBJETOS

Este trabalho trata da análise da diversidade de fontes históricas, constituindo um novo caminho para o

processo de fazer a história, bem como para o processo ensino/aprendizagem. A História é dinâmica, os

fatos históricos não esgotam em si mesmo. Em cada momento histórico há algo a ser explorado,

presente em quaisquer e meros elementos, muitas vezes preteridos de análise mais significativa. Ao

historiador cabe a função de dar sentido a esses elementos esquecidos e relacioná-los aos fatos

históricos, enriquecendo-os, ultrapassando o mero sentido de narração, comumente observado nos

livros didáticos ou em fontes de credibilidade duvidosa, muitas vezes manipuladas por interesses

ideológicos. Diante dessa perspectiva. é possível compreender que a histórica e a historiografia são ricas,

embora, o processo ensino/aprendizagem ela se limita ao consuetudinário, à explanação da narração de

fatos históricos, empobrecendo-a; bem como limitando o saber histórico de quem recebe a informação.

Dessa forma, é possível mencionar que há um campo aberto para se fazer história, em que fontes

diversas possuem essência histórica e auxiliam sobremaneira não somente a historiografia, o fazer

histórico, mas principalmente, contribui eminentemente para o ensino de história.

ENSINO/APREENDIZAGEM; 

FONTES HISTÓRICAS; HISTÓRIA

HISTÓRIA

SILVANA MARA 

FRANCISQUINHO A utilização do jogo

Nesta proposta de intervenção, buscaremos criar uma situação de aprendizagem real que envolva a

brincadeira do “quebra-cabeça” para que neste contexto, possamos colher resultados sobre a

aprendizagem. Vamos desenvolver análise sobre a formação da Consciência Histórica dos jovens alunos

do 8º ano do ensino fundamental, no qual abordaremos o conteúdo da Revolução Industrial e seu

Impacto Ambiental na sociedade europeia do século XVIII. O intuito é potencializar a intencionalidade

que se dá no jogo, e com isso trabalhar os conteúdos históricos e transformá-lo em uma ferramenta

própria de aprendizagem.

Consciência Histórica, ludicidade, 

jogo, “quebra-cabeça

HISTÓRIA

TERESINHA FURTADO 

DA ROSA

FONTES HISTÓRICAS E 

HISTÓRIA LOCAL: 

ESTRATÉGIAS COM 

ALUNOS DO 6º ANO DO 

MUNICÍPIO DE CAMBARÁ

O projeto objetiva resgatar as fontes históricas locais e a história do Município de Cambará – PR,

utilizando-as como ferramentas no processo de aprendizagem de alunos do 6º ano do ensino

fundamental, tornando o aluno sujeito atuante na sociedade, no seu conhecimento e na construção da

identidade de seu povo. Redescobrir a História do município através da escola contribui para a formação

da consciência cidadã e da criticidade dos alunos diante das transformações e acontecimentos ao redor.

Levá-los a compreender o espaço onde vivem os torna agentes de atuação coletiva na preservação da

memória e registros da História de sua cidade. A pesquisa estará embasada à luz de estudiosos como

Schmidt e Cainelli (2009), Bittencourt (2004), Le Goff (2005) e documentos oficiais norteadores do

ensino de História no Brasil e no estado do Paraná. O trabalho com vários tipos de fontes históricas,

entre elas as fontes escritas, as fontes da cultura material, as audiovisuais e as fontes orais, visa à

aquisição e construção do conhecimento de forma dialógica entre docente e aluno. Propõe-se que o

professor utilize da fonte histórica para levar o aluno a perceber como se constitui a história, como os

conteúdos históricos se contextualizam com os fatos sociais, rememoram, alimentam e reinventam a

cultura de sua gente.

Fontes Históricas; História Local; 

Ensino; Identidade



HISTÓRIA

ZULMEIA CRISTINA 

FERNANDES BARROS

Quilombos do Paraná: 

resquícios de um passado 

presente.

A cultura paranaense sempre foi observada pela forte marca europeia. Muito se falou, e ainda se fala

sobre o forte eurocentrismo presente na formação sociocultural do Estado do Paraná. No entanto, o que

não é divulgado como se merece, é a presença de comunidades remanescentes de quilombolas no

Estado. São poucos os estudos nessa área, o que leva a falta de conhecimento de grande parte da

população paranaense, inclusive dos alunos. A presença de comunidades remanescentes de quilombolas

no Paraná reflete a necessidade de se mostrar aos alunos da rede pública de ensino, como a cultura de

um povo pode sobreviver durante anos e influenciar em determinadas áreas da nossa sociedade.

Abordar este tipo de assunto com os alunos é uma forma de mostrar a eles que a formação da nossa

sociedade local também foi influenciada pelos africanos, acabando com o mito do eurocentrismo de

nosso Estado, existente devido a forte colonização europeia. A partir desse projeto, busca-se

desenvolver um projeto com os alunos a partir de uma visita que poderá ser realizada a um

remanescente de quilombo paranaense, mais precisamente no quilombo Água Morna, localizado no

município de Curiúva. E, por fim, apresentar uma exposição sobre o conteúdo assimilado durante a

implementação deste projeto. Paraná; Quilombo; Escravidão

HISTÓRIA

IVANDRO ANTONIO DE 

AGUIAR

Representações de jovens 

do Colégio Estadual Padre 

Sigismundo, sobre a 

política entre os anos de 

2004 à 2014.

O presente trabalho tem como objeto de estudo, a análise e compreensão das representações dos

alunos e alunas do Colégio Estadual Padre Sigismundo de Quedas do Iguaçu do Curso de Formação de

Docentes entre os anos de 2004 à 2014, frente à política e sua relação com outros aspectos da vida

coletiva e da prática social partindo de suas experiências pessoais. Também buscar-se-á, compreender o

contexto histórico-social da condição juvenil desses alunos e alunas; entender como eles relacionam a

participação política como aporte para a construção de um indivíduo capaz de posicionar-se frente a

questões de interesses coletivos ou individuais; demonstrar ainda como um projeto de vida que tem

uma experiência escolar de qualidade pode ser um subsídio para entrar no mundo do trabalho.

Política; Participação; Juventude; 

Representação; Projeto de Vida

HISTÓRIA VALMIR DORIGON

OS EFEITOS DO 

PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO DOS 

INDÍGENAS ATRAVÉS DA 

EDUCAÇÃO.

O trabalho coloca como se da o processo de agregação de valores culturais através do processo de

ensino formal entre os indígenas Kaingang, desmistificando a perda da raiz cultural e sim agregando

valores que dão ao aluno indígena suporte para conviver na sociedade atual que impera entre todos os

aldeamento dos indígenas.

Indigenas, Kaingang, cultura, 

movimento sociais.



HISTÓRIA LENI MACHADO

A INFÂNCIA ROUBADA: A 

EXPLORAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL NA 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

INGLESA (1780-1850)

O presente estudo tem como tema a exploração do trabalho infantil na Revolução Industrial inglesa.

Visa, portanto, compreender a situação concreta dos trabalhadores que tiveram que ganhar a vida,

naquele contexto. Além disso, nosso estudo se voltará especialmente para o problema da infância e a

forma como as crianças foram ali submetidas ao trabalho em diferentes situações. Para tanto,

primeiramente, será realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de compreender as

transformações que ocorreram no mundo do trabalho artesanal, como se deu uma evolução rumo a

manufatura e a grande indústria e, como ao mesmo tempo houve a permanência do trabalho artesanal

doméstico. Acresce que o trabalho infantil está presente em todas estas formas de produção. Nossa

ênfase não será apenas na exploração da maquinofatura, pois buscaremos apreender a contradição em

todo o processo de transição.

Inglaterra; Revolução Industrial; 

trabalho infantil; exploração

HISTÓRIA

ALBACELA ALVES DE 

ALMEIDA LOPES

História Local - caso de 

Guaraci: despertando a 

consciência histórica e 

cidadania

Este projeto tem por objetivo o estudo da memória do Município de Guaraci, no Estado do Paraná.

Busca-se, através da análise de diferentes fontes históricas, conscientizar o aluno sobre a importância de

valorizar a história local. A partir do estudo com diferentes fontes e a construção da narrativa histórica

pelo aluno, espera-se contribuir para que ele possa refletir e se perceber como parte integrante do

processo histórico. Através do uso de metodologias diferenciadas, em que o aluno passa a ser o

produtor do seu próprio conhecimento, busca-se despertar o interesse pelo estudo da História. Neste

trabalho farei uso da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, através da coleta de documentos

escritos, fontes orais, fotografias entre outros, que possam contribuir para o estudo da história local.

Espera-se que o aluno possa entender através da História o seu papel de cidadão enquanto sujeito

participante da construção da história do seu município.

história local; memória; fontes 

históricas,

HISTÓRIA

DENISE LOPES DE 

SOUZA

Análise de Gêneros 

Textuais e o Uso de 

Fontes Históricas na 

Prática do Ensino 

Fundamental

O presente projeto terá como tema o Uso escolar de gêneros textuais, documentos e Fontes Históricas,

tendo em vista que estes se constituem enquanto ferramentas importantes para a Construção do

Conhecimento Histórico. Utilizando de uma metodologia que fuja dos padrões tradicionais aplicados em

sala de aula pretendemos desenvolver metodologias inovadoras que possam mudar as práticas de

ensino que visam métodos conteudistas, ainda aplicados principalmente no Ensino Fundamental. O

Público Objeto desta Intervenção será o 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Valdir

Umberto de Azevedo na cidade de Cambé Pr. Pretende-se com essa pesquisa contribuir com a formação

do aluno e incentiva-los na formação do pensamento histórico, articulando acontecimentos do presente,

passado e do futuro. Também pretendemos trabalhar com os conhecimentos prévios dos estudantes e

sua leitura de mundo, analisando também, nesse processo, a atuação do professor na tarefa de ensinar

história na educação básica.

Ensino de História; Gêneros 

textuais; Fontes Históricas.



HISTÓRIA

ELI CARVALHO DE 

OLIVEIRA

Preconceito Racial no 

Âmbito Escolar

O estudo objetiva compreender como os alunos e professores lidam com as diferenças étnico-raciais e

práticas de racismo no cotidiano escolar. Todos sabem que o ser humano não nasce racista, muitas

vezes adquire este sentimento que é transmitido pela própria família, pela sociedade e pela escola.

Neste contexto, a escola tem papel primordial de educar para a vida, formar cidadãos conscientes de

seus direitos e deveres. A necessidade das escolas abordarem questões culturais, históricas e artísticas

se torna muito importante para os alunos, e o professor precisa colaborar para que sejam eliminadas as

injustiças e os preconceitos, pois o recinto da escola é e sempre será um espaço de encontro de

múltiplos elementos culturais e sociais. O estudo tem como procedimento metodológico a pesquisa

bibliográfica e pesquisa de campo através da aplicação do projeto.

Alunos. Preconceito Racial. 

Diferenças. Cotidiano Escolar

HISTÓRIA

IVONIR RODRIGUES 

AYRES

Diálogos Curriculares com 

o Ensino de História na 

EJA

Um grande desafio para os educadores atuantes na Educação de Jovens e Adultos é o de organizar as

suas práticas pedagógicas tendo como referência tanto as Diretrizes Curriculares para a História quanto

as Diretrizes Curriculares específicas para a EJA, levando-se em conta que o currículo prescrito em

ambos os documentos é o mesmo, embora os jovens, adultos e idosos permaneçam menos tempo na

escola, na medida em que esta modalidade da educação básica oferta ensino por disciplinas com cargas

horárias de curta duração. Nesta perspectiva, algumas questões se apresentam como a que envolve a

definição de critérios para a seleção de conteúdos que devem ser tratados com os educandos da EJA, os

quais, em curto espaço de tempo, possam desenvolver as capacidades cognitivas destes educandos,

visando à formação de suas consciências históricas. Outra questão diz respeito aos encaminhamentos

metodológicos que devem ser adotados para assegurar que os saberes dos educandos, acumulados em

suas trajetórias de vida, sejam efetivamente considerados nas ações pedagógicas. Para tratar destas e

de outras questões, este Projeto de Intervenção Pedagógica pretende, a partir de um diálogo com as

DCE para a História e para a EJA, organizar um curso de História, dividido em quatro módulos de 32

horas cada, que contemple ambas as diretrizes, a ser desenvolvido com educandos do Ensino Médio do

CEIEBJA Herbert de Souza, de Londrina. Para fins do cumprimento das obrigações deste PDE, será objeto

de estudo apenas a execução do primeiro módulo, com 32 horas, que terá como produção didático-

pedagógica um Caderno Pedagógico contendo quatro Unidades Temáticas.

Diretrizes Curriculares; Currículo; 

Ensino de História; Educação de 

Jovens e Adultos; EJA



HISTÓRIA

MARIA APARECIDA DE 

ABREU

Mulheres negras e 

mercado de trabalho no 

século XXI

Este trabalho tem como objetivo a reflexão sobre a mulher negra no mercado de trabalho na sociedade

atual, bem como as situações de discriminação e racismo que ainda dominam a nossa sociedade. Este

racismo é resultado de um processo de colonização portuguesa baseado num modo de produção

escravocrata, senhorial e por meio dele percebe-se a relação de poder. Como exemplo, em seu trabalho,

a sua remuneração é inferior se comparada com a mulher branca que desenvolve a mesma atividade. A

lei 10.639/03 (BRASIL, 2003) traz à tona o debate do respeito acerca da diversidade racial, valorizando

suas especificidades.Um dos elementos importantes é o debate acerca do “mito da democracia racial”,

trabalhado por vários/as autores e autoras. No final do século XX e no século XXI ainda é bastante

significativa a atuação dos movimentos negros e as leis que buscam assegurar os direitos da mulher

negra quanto ao trabalho e respeito no sentido de assegurar condições de moradia, saúde e integridade

física.Para a execução desta pesquisa será utilizada como fonte a Revista Eletrônica Partes e a partir dela

levantar questões sobre as oportunidades e as condições de trabalho oferecidas à mulher negra. A

Revista Partes possui edições mensais e utiliza-se de artigos, crônicas, entretenimento, piadas,

reportagens e aborda diferentes assuntos, além de poesias e imagens. Assim, a mulher negra será o foco

do estudo, que ainda sofre com o racismo e a discriminação acerca da atividade que desenvolve na

sociedade. mulher;negra;racismo;trabalho

HISTÓRIA

MARILENA 

FIALKOWSKI DE 

OLIVEIRA

A Moda como reflexo das 

transformações sociais e 

emancipação feminina

O presente projeto de pesquisa e implementação visa enfatizar a moda como reflexo dos

acontecimentos , tomada como um fenômeno sociocultural que possibilita expressar valores e

mensagens da sociedade num determinado momento histórico. Especificamente, serão observadas as

transformações na moda feminina entendendo que estas estão diretamente relacionadas às mudanças

nos papéis sexuais e à “liberação das mulheres”. Em outras palavras, as roupas tem o objetivo de

comunicar algo, expressar um posicionamento político, ideológico, de acordo com um determinado

tempo histórico expressando os anseios de mulheres em diferentes períodos.

Moda; transformação; 

emancipação; mulher.

HISTÓRIA NEIVA ALVES FERREIRA

Construção Social da 

questão afro-brasileira 

através de filmografia 

brasileira

O presente projeto tem como premissa, abordar a utilização de filme e documentários enquanto fonte,

tematizando as questões relativas à construção social da questão afro brasileira, na disciplina de

história. O projeto compreende a Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental fase II, período

noturno, do Colégio Estadual Professor José Carlos Pinotti, Londrina, Paraná. A proposta considera os

filmes e documentários como um tipo de mídia que aproxima educandos(as) da discussão que se

objetiva fazer, além de possibilitar a reflexão sobre a desigualdade racial como uma construção social –

marcada pela experiência e memória da escravidão no Brasil. A pesquisa se baseará em filmografia

brasileira com os seguintes filmes e documentários: Besouro (2009) e Matriz Afro: povo brasileiro

(1995); Mito da democracia racial, “Café com leite (água e azeite?)” (2007). Estas produções abordam a

temática da construção social afro brasileira e a partir delas, intenciona-se contribuir para a reflexão e

questionamentos a respeito de como se efetiva as relações raciais na sociedade atual.

: Filme; Documentários; 

Educação de Jovens e Adultos; 

Construção social; Afro-

brasileira.



HISTÓRIA SANDRO SEVERINO

Ensinar e aprender 

História no sexto ano; 

Características e 

problemas.

Este trabalho tem como objetivo apresentar sugestões de metodologias de pesquisa em fontes

históricas para tornar o aprendizado da educação histórica algo prazeroso tanto para docentes, assim

como para discentes.

Ensino;História;Prazer;Discentes;

Docentes

HISTÓRIA

ANGELA APARECIDA 

BONAN

Culturas e Religiões: o 

ensino de história por 

meio dos mitos.

O presente projeto intitulado “ Culturas e Religiões: o ensino de história por meio de mitos”, tem por

tema Mitologia e Ensino de História. Os objetivos do projeto consistem em elaborar uma proposta de

ensino de história das religiões por meio dos mitos mais especificamente: apresentar por meio dos mitos

as diversidades culturais e históricas, evidenciar similitudes culturais e religiosas entre os diferentes

povos e operacionalizar o conceito de hierofania enquanto proposta para estudar os mitos. Culturas; Religiões; Mitos

HISTÓRIA

CLARICE VIEIRA DOS 

SANTOS

Trabalho Infantil e os 

Direitos da Criança e da 

Juventude.

Linha de Estudos; História Social da Criança. Titulo: Trabalho Infanto-Juvenil e os Direitos da Criança e da

Juventude. O Objetivo desse projeto é desenvolver com o aluno a capacidade de reconhecer as

características do trabalho infanto-juvenil e suas consequências na formação escolar.Utilizaremos para

análise as cartilhas oficiais, para entendimento das políticas de proteção infantil e inserção no mundo do

trabalho.Será discutido o tema trabalho que faz parte dos eixos temáticos das Diretrizes Curriculares da

disciplina de história e das Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos.

Trabalho-Direitos-Juventude-

Políticas -públicas.

HISTÓRIA

DIRCE CAMURRA DA 

ROSA

JORNAL E ENSINO DE 

HISTÓRIA: Estímulo à 

leitura e ao 

desenvolvimento da 

consciência histórica

Desenvolver um trabalho referente à imprensa, principalmente, com jornais impressos de circulação

regional, objetiva diminuir a distância entre os conteúdos trabalhados nas disciplinas de História e o

cotidiano dos educandos, bem como melhorar os níveis de leituras e de interpretações dos discentes.

Portanto, a finalidade dessa pesquisa é proporcionar aos alunos, por meio de reportagens jornalísticas, a

leitura e a reflexão de acontecimentos contemporâneos relacionados às questões de natureza

socioeconômica, cultural e de política nacional. Com as atividades de leitura, estimular o

desenvolvimento da habilidade de interpretação das informações veiculadas pelos jornais e robustecer

as compreensões que os educandos realizam acerca dos diversos conteúdos e temas discutidos nas

diferentes disciplinas escolares, sobretudo no campo de conhecimento da disciplina História. Jornais; Leitura; Interpretação.

HISTÓRIA

ELIANE REGINA 

CAMPAGNOLLI 

PEREIRA

A mulher na política 

brasileira (séculos XX-

XXI): um estudo de caso 

sobre Itambé-Pr.

A conquista do voto pelas mulheres foi o resultado de lutas, com avanços e retrocessos. No entanto,

ainda é pequeno o número de mulheres que exercem cargos eletivos no país. Por que isso ocorre?

Ademais, no Brasil, país democrático, o voto é um direito assegurado. Porém, vários indicadores

apontam que o jovem está bastante desinteressado pela ação política. Por que isso ocorre? O que fazer

para que ele se torne um sujeito ativo no processo político com pleno exercício da cidadania? Para

discutir essas questões, pretendemos (a) implementar ações didático-pedagógicas visando trazer à tona

entre os estudantes tanto o tema do voto em geral quanto o tema mais específico do voto e do

desempenho político das mulheres; (b) realizar um estudo de caso focado na presença das mulheres na

vida política de um pequeno município do Norte do Paraná, Itambé como uma forma de tratar em base

empírica os fenômenos a serem discutidos.

Mulher; Voto; Cidadania; Jovem; 

Consciência.



HISTÓRIA ISABEL ULIANA

Escravidão, Cotidiano e 

Historiografia: o uso da 

fotografia enquanto fonte 

histórica para o Ensino da 

História e Cultura afro-

brasileira

O presente projeto intitulado “Escravidão, cotidiano e historiografia: o uso da fotografia enquanto fonte

histórica para o ensino da História e Cultura afro-brasileira”, tem por tema Escravidão e cotidiano:

ensino de história por meio de fotografias. Os objetivos do projeto consistem em apresentar novas

perspectivas históricas sobre os estudos da escravidão, mais especificamente: analisar fotografias como

fonte histórica para ensinar escravidão, destacar os aspectos culturais e cotidianos da vida dos escravos

no Brasil e apresentar uma perspectiva que priorize a percepção dos escravos africanos enquanto

sujeitos históricos. Escravidão; Cotidiano; Fotografia.

HISTÓRIA

LENIRA SAMPAIO 

STUBS

A valorização do homem 

do campo e de sua 

cultura

O objetivo desse trabalho é desenvolver uma reflexão sobre o homem do campo e sua cultura visando

desconstruir os pré-conceitos, valorizando sua história, os seus conhecimentos e retratando a sua

diversidade sociocultural. É indispensável discutir o papel do homem do campo para que os educandos

da zona rural e urbana possam repensar a realidade, refletindo quanto ao modo de viver do homem do

campo, muitas vezes estereotipados, sendo estes ridicularizados, em algumas manifestações culturais,

como festas juninas, nas quais o homem do campo é apresentado com roupas rasgadas e dentes

estragados, sofrendo também com o preconceito linguístico. Assim é importante desconstruir essa

forma negativa e mostrar que o campo é também uma forma de sobrevivência e de sustento de

milhares de famílias. Além disso, é importante que os estudantes visualizem o campo e a cidade como

espaços interdependentes. O desenvolvimento da pesquisa se dará mediante a análise de um dos contos

do livro “Urupês” de “Monteiro Lobato” relacionando-o com fragmentos do filme “Jeca Tatu” produzido

em 1959. Por meio dessas fontes de pesquisa, será possível discutirmos e retratarmos a identidade do

homem do campo.

Homem, campo, cultura, pré-

conceitos, valorização



HISTÓRIA

MARCIA FRAGALLI 

VASSOLER

A Educação Histórica e a 

aprendizagem de 

conceitos: Aulas-Oficinas

Sendo a aprendizagem no ensino de História foco de preocupação de muitos colegas professores, este

projeto tem como objetivo criar metodologias que proporcionem maior significação para as aulas de

História. Envolver o aluno no processo de ensino aprendizagem através de estratégias metodológicas

desenvolvidas no interior da própria sala de aula sob orientação teórico-metodológica da Educação

Histórica e assim identificar o significado do conteúdo para a construção do conhecimento histórico, ou

seja, aprimorar a consciência histórica dos estudantes. Partindo destas questões verifica-se então a

necessidade de se criar novas metodologias para dar suporte ao trabalho docente, apontar práticas que

possam trazer melhores resultados. A História pode ser pensada como formadora de consciência crítica

individual ou coletiva e na tentativa de resgatar a importância da História muitos autores vêm se

dedicando a esta questão. Assim chega-se a Educação Histórica que está ligada a Consciência Histórica e

para que esta seja atingida é preciso compreender os processos de aprendizagem histórica dos alunos. A

sala de aula deve se transformar em local de pesquisa, onde se questiona e investiga as fontes

aprimorando assim o conhecimento. Para se chegar a este resultado fala-se em aulas- oficinas. Esta

metodologia tem o objetivo de fazer com que o aluno construa seu conhecimento através de atividades

individuais e em duplas que progressivamente vão dando sentido ao conteúdo estudado. Atividades

estas, que devem ser desafiadoras, e com fontes variadas. O aluno não é mero receptor mas, agente do

seu próprio conhecimento.

Educação Histórica; Conceitos; 

Aula-Oficina

HISTÓRIA

MARIA NEUDA DINIZ 

AIRES

Racismo nos anos finais 

do ensino fundamental

Este trabalho aborda a relação entre a aprendizagem e o racismo no ambiente escolar.A escola deve ser

um núcleo de resistência e combate a violência racial. Aos professores cabem atitudes práticas na

desconstrução de estereótipos e cultura eurocêntrica no ambiente escolar É primordial que se

estabeleça o desafio da revitalizaçãoda da autoestima dos alunos negros,a promoção do respeito múltuo

e o reconhecimento das diferenças.Serão utilizados filmes sobre o tema dando subsídios para estimular

debates e reflexões críticas, permitindo ampliar a aprendizagem.

racismo;aprendizagem;autoestim

a; adolescente;



HISTÓRIA

MARLENE VELLES 

AUGUSTO

Metodologias de Ensino e 

o Uso das Tecnologias na 

sala de aula.

Na sociedade contemporânea o avanço tecnológico na área de informações associadas à imagens

audiovisuais, influenciam fortemente a escola e dessa maneira captar a atenção dos alunos sem o uso de

recursos metodologias diferenciados se torna uma tarefa cada vez mais difícil. Entretanto enquanto a

sociedade muda constantemente, a educação formal continua quase que de modo geral , organizada de

maneira repetitiva e pouco atraente, apesar de teorias avançadas sobre metodologias diferenciadas,

ainda predomina na prática o uso da tecnologia do giz e da lousa, a tecnologia dos livros didáticos como

meios educativos formais e informais. Diante dessa realidade percebe -se que a Escola necessita

apropriar -se do uso dos novos recursos tecnológicos educacionais e repensar as formas metodológicas

para cada contexto social. Ainda para fazer uso desses recursos tecnológicos o professor deve estar

pautado em princípios que privilegiem a construção do conhecimento e aprendizado significativo para o

aluno. Para tanto os professores precisam se apropriar dessas novas tecnologias e desenvolver

estratégias para um ensino aprendizagem mais eficaz. Assim, o Projeto de Intervenção pedagógica na

escola tem por finalidade analisar a relação entre o ensino aprendizagem e o uso das tecnologias

educacionais relacionando as concepções pedagógicas com o processo ensino aprendizagem e as

contribuições das diversas ferramentas tecnológicas de maneira que possa contribuir com o processo

ensino aprendizagem.

metodologias de 

ensino,tecnologias, sala de aula

HISTÓRIA

SIRLENE CRISTINA 

MARTINEZ DA SILVA

A interferência das 

imagens dos livros 

didáticos no ensino de 

História para o Ensino 

Médio.

Uma justificativa vem sendo sentida com ênfase cada vez maior nas salas de aula: alunos com

dificuldade de ler, entender e interpretar textos e imagens, além de não gostarem da história

propriamente dita. No entanto este é o momento oportuno para consolidar uma fundamentação teórica

que propicie condições para a prática pedagógica e contribua para a competência leitora dos alunos no

terceiro ano do Ensino Médio. Essa ideia surgiu por discussão e análise dos resultados do IDEB da escola,

tendo um dos maiores problemas verificados estava na leitura insuficiente para entender e interpretar

textos e imagens no Ensino Médio.

Leitura; Imagens; Livro Didático; 

Ensino.

HISTÓRIA SIRLEY VILA ROBERTO

Cafeicultura, capital e 

trabalho no Paraná: um 

estudo de caso sobre 

Doutor Camargo.

O projeto tem por objetivo a reconstituição do processo de colonização do município de Doutor

Camargo, evidenciando a construção histórica da região Norte do Paraná sob o tripé cafeicultura, capital

e trabalho. O enfoque metodológico dado ao estudo da História Local a partir da diversidade de fontes, e 

em particular da história oral, se justifica pela escassez de produção referente ao tema, pela

proximidade espaço/temporal do aluno e pela significância histórica que atribui aos sujeitos. A

relevância do projeto consiste na contribuição da história local para a formação de uma consciência

histórica e para o entendimento da história enquanto um conhecimento construído.

Colonização; Cafeicultura; Capital 

e Trabalho; Doutor Camargo; 

História oral.



HISTÓRIA

SOLANGE APARECIDA 

LUCHETTI

A Utilização de Filmes nas 

Aulas de História

Este projeto, será implementado no Colégio Estadual Theobaldo Miranda, nas turmas do 1º ano, dentro

da proposta do PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional mantido pela SEED em parceria com a

UEM. Educadores pesquisam como tornar o cotidiano de sala de aula mais propício para despertar nos

alunos o interesse pelos conteúdos escolares através do uso de diversas linguagens alternativas.

Estimula-se os professores a utilizarem várias metodologias e recursos didáticos-pedagógicos. Dado a

inserção dos meios de comunicação em todas as áreas da vida, a escola não pode deixar de aproveitar o

que a tecnologia oferece para otimizar o trabalho dos profissionais do ensino. Para analisar a

contribuição do cinema no processo ensino-aprendizagem em História, implementaremos

procedimentos para o seu uso em sala de aula, sistematizaremos os resultados obtidos, e analisaremos

suas contribuições ao ensino de História, objetivando proporcionar ao aluno condições para desenvolver

consciência histórica e olhar crítico sobre a vida do homem em sociedade.

Cinema; Metodologia de Ensino; 

Ensino de História.

HISTÓRIA VALDIRENE FERREIRA

O processo de “re” 

ocupação do Distrito de 

Tupinambá, município de 

Astorga – PR: os 

reimigrados russo-

alemães, alemães e 

poloneses e sua influência 

cultural para a localidade

O Projeto de Intervenção Pedagógica aborda conteúdos envolvendo a importância do conhecimento da

História Local e da pesquisa em História Oral, a fim de que os alunos possam através da memória de

seus “pioneiros” e/ou descendentes perceber em qual contexto histórico formou-se o distrito de

Tupinambá, pertencente ao município de Astorga – PR. Trata-se de um estudo de caso envolvendo a

História local desses alunos, sobre as origens do distrito em que moram e a presença dos reimigrados

russo-alemães, alemães e poloneses na “re”ocupação do local. Além de conhecer os grupos que

estiveram presentes na “re” ocupação do local em que moram, terão a oportunidade de reconhecer-se

descendentes desses grupos ou não, e poderão analisar os aspectos culturais presentes no cotidiano que

são heranças dos mesmos.

História local; fontes orais; \"re\" 

ocupação; reimigração russo-

alemã, alemã e polonesa



HISTÓRIA

DEISE CRISTINA 

ASSUNCAO

Viver os direitos 

cumprindo os deveres, 

um debata na sala de 

aula.

A proposta deste estudo PDE tem por problemática a discussão dos direitos e deveres descritos no

Estatuto da Criança e do Adolescente e no Regimento Interno do Colégio Estadual Moysés Lupion,

situado na Avenida Conde Matarazzo, Penha, no município de Antonina – PR. O trabalho vem se

desenvolver de formas diferenciadas desde execução de atividades voltados a conscientização os pais ou

responsáveis até a efetivação de conhecimento dos alunos quanto aos direitos e deveres garantidos

pelas legislações vigentes. Busca caminhar de forma direcionada e funcional para a explanação lúdica e

prática, promovendo além do estudo um repensar da equipe pedagógica e dos professores da disciplina

de História na inserção no currículo escolar os princípios de cidadania , usando da base legal os

conhecimentos relacionados aos direitos e deveres da criança e do adolescente. Com os estudos,

delimitam-se os fatores marcantes de uma negligência no processo familiar que afeta ao longo do

período escolar, acabando por comprometer o rendimento por ausência de limitações e execuções dos

deveres da criança e do adolescente. Baseados em infrações ocorridas no Colégio Estadual Moysés

Lupion, o presente trabalho estudará desde as providência administrativas tomadas na instituição de

ensino , até as penalidades aplicadas , buscando auxiliar o processo de valorização do cumprimento dos

direitos e deveres de cada aluno. A coleta de informações e as aplicações das atividades serão

executadas através do uso das mídias e da tecnologia disponível no ambiente escolar, visto que serão

ofertadas palestradas, produções de materiais para conscientizações e grupos de estudos para debates.

Direitos , Deveres, Regimento 

Escolar, Estatuto da Criança e do 

Adolescentes, alunos .

HISTÓRIA

JUCILENE DO ROCIO 

MARIOTTO

A LEI 10639/03 E A 

IMPLANTAÇÃO DOS 

CONTEÚDOS DE HISTÓRIA 

DA ÁFRICA NO 

CURRÍCULO DA 

DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

NO C.E.GABRIEL DE LARA

Considerando a Educação para as Relações Etnico Raciais, peça fundamental no processo de

implementação efetiva da Lei nº 10639/03, tornase necessária a constante retomada das discussões

sobre a forma como os conteúdos relacionados à História da África e dos africanos e afrodescendentes

devem ser inseridos no cotidiano da sala de aula. Assim, esse projeto procurar trazer referências teóricas

que venham subsidiar os professores da disciplina de História do Colégio Est. Gabriel de Lara, no

município de Matinhos, litoral do Paraná. Passados 11 anos da aprovação da referida lei, percebe-se que

infelizmente ainda não há uma constância no trabalho com a mesma. A discussão consistente que leve a

um trabalho onde as questões étnico raciais sejam discutidas e efetivadas através de conteúdos,

atividades específicas, enfim, um trabalho que leve os alunos e professores a uma real conscientização

da necessidade do combate ao racismo dentro e fora do ambiente escolar. Dessa forma, a formação

continuada bem como a construção de um material didático que auxilie professores e alunos na

abordagem dos temas da História e Cultura Afro brasileira e africana faz-se extremamente necessário

pois, por mais que haja material produzido a respeito da temática, ainda não se pode afirmar que todos

os professores dominam a mesma. É preciso portanto, reforçar a discussão teórica, combinando-a com

atividades práticas afim de que possamos sair do senso comum, elevar o nível da discussão e debate,

desconstruindo os estereótipos racistas de uma falsa democracia racial há tanto enraizados em nossa

sociedade. Educação; Diversidade; Racismo



HISTÓRIA SAIDA CURY

Um Passeio pelas 

Histórias das Ruas do 

Bairro Emboguaçu-Pguá-

Pr

Este projeto de Intervenção Pedagógica busca desenvolver a cidadania através do resgate da memória e

História Local, com os alunos do 6º ano, intitulado: Um Passeio pelas Histórias das Ruas do Bairro

Emboguaçu-Pguá-Pr. Escola e comunidade aproximam-se ao estudar história e memória contribuindo

para que o estudante valorize a memória pessoal, coletiva e cultural ao mesmo tempo que constrói sua

própria identidade. Este trabalho viabilizará a mobilização dos alunos em busca do registro de suas

memórias e da comunidade do entorno do colégio, através das histórias de vida que serão

compartilhadas pelos funcionários, professores e moradores do bairro. Diante do exposto é necessário

questionar: como a escola pode trabalhar a história local, a fim de resgatar no aluno a identidade

valorizando a memória pessoal, cultural e comunitária, fazendo-o perceber-se como ser histórico?

Desenvolver a cidadania através do ensino da história e do resgate da memória local do bairro

Emboguaçu onde está localizado o Colégio Estadual “São Francisco” (Paranaguá-Pr). Desta forma a

história local dá oportunidade ao jovem estudante para compreender o entorno identificando o passado

e presente no espaço em que vive. Então a realidade histórica será compreendida por ele, e saberá que

os acontecimentos que envolvem seus vizinhos na sua localidade não acontecem isolados do mundo,

mas fazem parte de um processo histórico. Esta pesquisa organizará com o aluno biografias das

personalidades que deram nomes as ruas do entorno do Colégio, a temática será usada

metodologicamente como pretexto pedagógico para refletir com ele sobre a cidadania e poder de

transformação da sua realidade.

Ensino de História; Identidade; 

Memória

HISTÓRIA SANDRO JOSE ALVES

A formação do 

pensamento histórico 

crítico e das identidades 

juvenis com a utilização 

da música popular: 

possibilidades e limites

Diante do atual contexto histórico, constatamos a grande dificuldade de inserção do jovem e

respectivamente da sua dificuldade de fazer a leitura da atual conjuntura panorâmica histórica que está

inserido. Quer seja, pelo acesso restrito a leitura, ao excesso de informações, muitas que pouco

informam ou ao uso irracional das novas tecnologias que podem ser fontes de alienação, o processo de

construção do pensamento histórico e das identidades desses jovens, podem ser formados a partir

mosaicos incompletos e com falsos conceitos. Assim, é comum deparamos com estes jovens no ensino

médio, cheios de sonhos, com um conceito histórico de realidade e de visão do mundo, que pouco

colaborará em sua jornada de formação de cidadão crítico e atuante, onde a interpretação histórica da

realidade e de sua sociedade se torna essencialmente um requisito, para que ele produza mudanças de

efeitos permanentes. Para isso, é missão da escola mediar essa formação, promovendo condições,

recursos e atividades que estimulem uma leitura mais dinâmica da história de seu povo e do mundo,

enfatizando que ele jovem é sim o protagonista e o agente destas possíveis mudanças ou permanências.

Nessa perspectiva, com a difícil tarefa de focar e atrair esses jovens, para desmistificar e compreender

os conceitos, as mudanças e permanências, bem como a demonstração de um possível caminho a ser

trilhado, utilizaremos a música popular brasileira como recurso pedagógico. Buscando a efetivação da

aprendizagem da História, da promoção de debates, da interpretação crítica de fatos históricos recentes

e passados, de forma democrática, construindo cidadãos críticos, conscientes e atuantes.

Pensamento histórico 

crítico;Identidades 

juvenis;Música popular brasileira



HISTÓRIA

SUSANA LISBOA 

GAVASSI

O Impacto do ECA nas 

Escolas (1990-2014)

Este projeto tem como objetivo problematizar a relação entre a escola, a família e o Estatuto da Criança

e do Adolescente – ECA. Ou seja, buscaremos analisar o que mudou na relação entre o Estado, a escola e

a família, após a vigência do aludido Estatuto (1990-2014). Para tanto recorreremos à leitura de obras

sobre a história da infância no Brasil bem como aos apontamentos feitos pela mídia e pelos docentes

sobre os principais problemas e desafios enfrentados pela escola pública na contemporaneidade. Com o

estudo, almejamos subsidiar os docentes para o desenvolvimento de uma visão mais acurada acerca do

referido Estatuto bem como dos problemas que afligem a escola brasileira, desfazendo assim visões

estereotipadas e preconceituosas acerca das políticas públicas para a infância no Brasil

Estatuto da Criança e do 

Adolescente; História da Infância; 

escola; Políticas Públicas

HISTÓRIA ANA LUCIA CECCHIN

Eca: Uma conquista de 

direitos?

O projeto será aplicado no Colégio Estadual São João, no município de Pato Branco, na turma do 9º ano

e tem por finalidade discutir e problematizar o contexto histórico em que surgiu o Estatuto da criança e

do adolescente (ECA), bem como analisar alguns artigos do referido estatuto objetivando a

compreensão dos mesmos. Este estudo, pretende ainda um olhar centrado para a elucidação e

ressignificação do Estatuto, o qual trouxe à tona nos sistemas de ensino a distorção de seu significado ou

interpretação. Por outro enfoque, pretende-se analisar as políticas públicas voltadas para garantir os

direitos da infância e da juventude a partir da elaboração do estatuto.

Eca;Direitos;Deveres;Proteção 

Integral;Garantia de Direitos

HISTÓRIA CLODOVIR BIER

IDOSOS: PREOCUPAÇÃO 

DE TODOS

O estudo será feito com alunos do 9º Ano C de 2015, do Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e

Silva e se dispõe a propor mudanças de postura com os idosos. Os alunos serão levados ao convívio com

membros da associação que reúne em Mariópolis as pessoas com mais de 60 anos. Também terão

contato com o Estatuto do Idoso e a partir deste estudo discutirão com alguns dos componentes da

entidade representando os anciãos do município. Alguns idosos com uma trajetória de vida interessante

estarão discutindo com os docentes desta turma sobre suas histórias e também será feito um trabalho

de questionamento com os alunos sobre os idosos que fazem parte de suas famílias. Com isso se espera

que a postura dos jovens frente aos idosos possa melhorar por meio deste trabalho feito pela escola

pública do estado do Paraná. idosos; mudança; postura.

HISTÓRIA

DIVONEI ANGELO 

CAVASSOLA

JOVENS:ENTRE A 

LAVOURA E OS LIVROS A 

HISTÓRIA DA CASA 

FAMILIAR RURAL DE 

CORONEL VIVIDA E A 

PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA

Este projeto tematiza a história da Casa Familiar Rural do município de Coronel Vivida estudando-se a

proposta metodológica da educação do campo denominada Pedagogia da Alternância. Faz-se uma

abordagem teórico-conceitual do jovem do campo e na dicotomia do trabalho e educação face às

perspectivas que os estudantes podem apresentar quando inseridos em um processo educativo no qual

a aprendizagem está intrinsecamente ligada ao meio, analisando-se as possíveis variáveis que

influenciam os estudantes a permanecerem ou saírem do meio rural e as implicações dessas decisões

para com a propriedade de seus pais.

pedagogia da alternância, jovens 

, casa familiar rural



HISTÓRIA

MARIA EUZEBIA SEDOR 

PEQUITO FILIPE

Curso de Formação de 

Docentes – Modalidade 

Normal: considerações 

históricas sobre a criança 

e a infância

A criança desenvolve-se pela experiência social e nas interações que estabelece, desde cedo, com a

experiência sócio histórica dos adultos e do mundo por eles criado. A valorização e o sentimento

atribuídos à criança pequena nem sempre existiram da perspectiva como é concebida atualmente.

Foram modificadas pelas mudanças econômicas, políticas e na estrutura social, que não existiu sempre

da mesma forma. Nesse sentido, o interesse desse projeto de intervenção é fazer com que os alunos do

curso de Formação de Docentes reflitam sobre a função do profissional da Educação Infantil e consigam

perceber a criança como sujeito histórico cultural, a fim de compreender o significado atribuído à

infância ao longo da história, tendo em mente que as crianças sempre estiveram inseridas no interior de

uma formação social determinada, vivenciando de diferentes formas essa fase em função de diferentes

significações a elas destinadas. E isso requer um novo olhar sobre a criança, a organização da escola e o

papel do professor nesse processo. Dessa forma, a ideia de infância na atualidade não pode ser

desvinculada da história, das diferentes visões em torno da criança que contribuíram para sua condição

atual. Diante deste pressuposto, pretende-se nesse projeto de pesquisa discutir qual a relevância da

abordagem histórica e conceitual de infância nos cursos de formação de docentes e qual a função do

educador infantil na proposta pedagógica do curso de Formação de Docentes.

História da Infância; Criança; 

Formação de Docentes

HISTÓRIA

MARINES CHIOQUETTA 

LEDUR

O discurso historiográfico 

e a identidade social: Ruy 

Christovam Waschovicz e 

a História do Paraná C

Considerando a importância de uma proposta pedagógica, que fomente o estudo e a pesquisa, acerca da

participação do aluno na construção do conhecimento, o presente projeto foi elaborado, como uma

possibilidade de trabalho utilizando a temática: O discurso historiográfico e a identidade social : Ruy

Christovam Waschovicz e a História do Paraná. Neste sentido, uma das finalidades deste trabalho é a

real compreensão da História, percebendo como a História é escrita através das histórias e

interpretações que resistiram ao tempo. Serão desenvolvidas pesquisas, com a finalidade de

desconstruir mitos impostos pela historiografia tradicional, buscando lançar olhares, para além, dos

livros didáticos e das versões historiográficas oficiais. Assim, as atividades de aprendizagem serão

trabalhadas de modo a não se resumir a reproduzir conhecimentos, e sim, construir o conhecimento da

História do Paraná, através, de uma relação entre: professor , aluno, objeto e realidade, buscando um

caminho que leve o aluno a analisar e sintetizar as versões historiográficas da História do Paraná, de

modo que ele chegue a um conhecimento mais elaborado, não fragmentado, e baseado apenas no senso 

comum. Com isso, espera-se, oferecer ao aluno, a possibilidade de compreender a ocupação do Paraná,

através da historiografia, levando-os a sentir-se participantes da história a partir da construção

individual e coletiva da sociedade.

Historiografia; Identidade; 

Paraná.



HISTÓRIA

MARINES MONTEIRO 

KLEINIBING

A Revolta dos Posseiros 

no Sudoeste do Paraná - 

Um estudo com 

fotografias em sala de 

aula. (1957)

A Revolta dos Posseiros de 1957, no Sudoeste do Paraná, é uma realidade histórica local e regional,

entende-se como um conteúdo de grande valia para os nossos alunos, por isso deve ser estudada,

lembrada e pesquisada para que se reconheça, a partir desse movimento, as mudanças que

contribuíram para o desenvolvimento econômico político e social de toda a região. Este estudo tem

como objetivo fazer uma análise reflexiva sobre a Memória da Revolta dos Posseiros, através da

observação e interpretação de fotografias, incentivando o aluno a ser um questionador e investigador,

de conhecimentos. A História do Sudoeste do Paraná é marcada por lutas pela posse da terra, as quais

trouxeram grandes problemas, para toda a região. Os conflitos agrários entre a CANGO e a CITLA

envolveram milhares de pessoas. Apesar das terras estarem em litígio os acordos entre as Companhias

de Terras e o governo não levaram em conta a ocupação que já existia nessa região, e geraram uma

série de conflitos, que culminou com o Levante dos Colonos em 10 de outubro de 1957. A metodologia

será aplicada com os alunos do terceiro ano do Colégio Estadual Abílio Carneiro com estudos de textos,

pesquisas, e exposição de fotografias. Também faremos visita ao museu da CANGO em Francisco

Beltrão, e na biblioteca pública de Pato Branco para que estudem, através das imagens expostas sobre a

Revolta. A fonte de pesquisa foi retirada das obras, Iria Zanoni Gomes, Éverly Pegoraro e Ivo Tomazoni. Poder, memória, posseiros, terra.

HISTÓRIA MARLEIDE PRIOTTO

“Ditadura Militar no 

Brasil: mulheres 

militantes”

O referido trabalho tem por objetivo apresentar personagens que fizeram parte do contexto do período

da Ditadura Militar no Brasil, o qual se estendeu de 1964 a 1985, sendo que eles foram esquecidos pela

historiografia que selecionou quem deveria ser exaltado pelo currículo nos livros didáticos. Por esse

motivo é necessário que esses movimentos sejam retomados e feitas as reflexões pertinentes agora,

inserindo a participação das mulheres nos contextos da sociedade, uma vez que, nesse período as

mulheres foram perseguidas e torturadas pelos órgão da Ditadura, as quais sofriam violências físicas e

psicológicas. Estudar o passado em todos os seus meandros não significa atribuir julgamentos ou realizar

algum tipo de reparação com relação ao regime aplicado na ditadura militar mas oportunizar reflexões

através de práticas pedagógicas que valorizem as experiências vividas nesse momento histórico, por

meio de depoimentos com pessoas que cresceram e viveram nesse período fazendo o contraponto com

as referências bibliográficas existentes e a realidade atual.

Ditadura Militar; mulheres 

militantes; gênero; violência



HISTÓRIA STELA MARIS AMARAL

Políticas Públicas 

Educacionais para a 

população negra do 

Brasil: uma análise da 

implantação da Lei 

10639/2003 e a 

regulamentação do 

Ensino de História da 

áfrica e da Cultura Afro-

Brasileira

O presente estudo apresenta uma análise acerca das principais políticas educacionais voltadas para a

população negra do Brasil, buscando refletir sobre a cultura afro-brasileira, levando a elaboração de um

planejamento adequado ao conhecimento da história desse grupo social. Um dos objetivos principais

desse trabalho é analisar a Lei 10639/2003, que abre espaço para que as diversidades culturais oriundas

da comunidade negra do Brasil sejam incluídas nas propostas curriculares educacionais, com ações que

possibilitem a toda sociedade a reflexão e o conhecimento consistente para que sejam construídas

relações baseadas no respeito e na valorização da diversidade étnica e cultura brasileira. A metodologia

do estudo parte da leitura e interpretação das propostas apresentadas pelo governo: Leis, Decretos,

Pareceres, Resoluções; bem como de todos os dispositivos legais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura-Afro-Brasileira e Africana.

Políticas Educacionais; 

Diversidade Cultural; História e 

Cultura Afro-Brasileira

HISTÓRIA

VILMA TEREZINHA 

FRAGOSO ALBINO

DIVERSIDADE ÉTNICO-

RACIAL NO CURRÍCULO 

ESCOLAR DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

A Lei Federal nº 10.639/2003, instituiu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos

escolares como sendo obrigatório. Esta lei veio corrigir a ausência da história e da cultura da África e dos

afro-brasileiros na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996). A Lei 10.639/2003 representou um

passo importante no caminho de uma didática de valorização da diversidade étnico-racial e cultural

brasileira. É preciso buscar a valorização e o respeito das características étnicas raciais no currículo

escolar, avançar na tarefa de sensibilização dos educandos oferecendo a possibilidade de uma leitura

ampla da diversidade brasileira. Isso envolve profundas mudanças nas estruturas organizacionais,

administrativas e pedagógicas das escolas, desde o projeto político-pedagógico, currículos e planos de

ensino à gestão de pessoas, com base em princípios e valores que regulam a educação das relações

humanas e os estudos de história e cultura afro-brasileiras e africanas, permeando todas as áreas do

conhecimento escolar. Motivo este da realização do presente projeto, pois parte da necessidade de

introduzir a temática como conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo promovendo discussões e

envolvendo temas desta natureza no ambiente escolar. Sendo assim, este trabalho tem por foco a

problematização da diversidade étnico-racial e a valorização da cultura-afro na escola. Além disso, visa

problematizar, com os discentes, a necessidade de políticas públicas específicas para a população negra

no país, sensibilizando a comunidade escolar quanto à mudança de comportamento, a fim de minimizar

as atitudes de descaso e desrespeito a diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA; 

DIVERSIDADE CULTURAL; 

VALORIZAÇÃO; SENSIBILIZAÇÃO



HISTÓRIA CLEVERSON CIONEK

História com pipoca: o 

cinema em sala de aula 

como ferramenta de 

construção de um olhar 

cidadão

Este projeto pretende ajudar para a construção de uma proposta metodológica alternativa no ensino de

História, ao tentar, por meio do cinema criar outras formas de o aluno perceber e se relacionar com a

História, uma vez que abordaremos a temática da cidadania, a qual será debatida a partir dos filmes

selecionados. Pensando nisso, pretendemos desenvolver o tema em questão (e outros que perpassam a

narrativa fílmica) através da análise dos seguintes filmes: “Quanto vale ou é por quilo” que aborda a

temática do preconceito racial do final do século XIVIII e da sociedade brasileira contemporânea; “O

Auto da Compadecida” que trata de estereótipos em uma sociedade patriarcalista e coronelista em que

está explícita a divisão de classes sociais; “O ano em que meus pais saíram de férias” que aborda o tema

das diferenças culturais e dos crimes cometidos durante a ditadura militar no Brasil; e por fim, “Cidade

de Deus” que retrata o tema da violência em uma sociedade marcada pela pobreza e pelo tráfico de

drogas. Sabemos que os filmes não devem ser tidos como verdades absolutas, mas vistos como uma

fonte carregada de intencionalidades, à qual deve ser submetida ao rigor da crítica, para então servir

como ponto de partida para discussão dos temas que aparecem e que serão ligados ao conteúdo

pertinente ao 9º ano.

história; cinema; ensino, 

cidadania

HISTÓRIA

ANGELA MARIA 

KOLITSKI

QUILOMBOS: ESPAÇOS 

DE RESISTÊNCIA E 

PRESERVAÇÃO CULTURAL

O presente projeto intitulado Quilombos: espaços de resistência e preservação cultural, aborda o tema

Relações Étnico-Raciais e tem por objetivo ampliar os conhecimentos dos alunos acerca dos quilombos,

enquanto espaços de resistência e preservação cultural; analisando as contribuições dos africanos e

afrodescendentes para a cultura nacional. A implementação desse Projeto de Intervenção Pedagógica

visa, principalmente, contribuir para a superação de situações problemas investigadas, promovendo a

melhoria qualitativa do ensino e da aprendizagem no contexto escolar; para tanto, a realidade da escola

deve ser considerada pela permanente reflexão teórico-prática, viabilizando a produção do

conhecimento histórico. A proposta metodológica buscará, principalmente, a valorização e a

reconstrução das identidades locais e regionais, estabelecendo articulação da história do Paraná com a

história nacional. A contextualização da temática partirá dos saberes prévios dos alunos onde novas

informações serão viabilizadas/construídas para que esses saberes sejam aprofundados e/ou

transformados por meio da consciência histórica. O estudo sobre a formação das comunidades

quilombolas no Paraná, bem como, sua perpetuação e preservação dos traços culturais africanos, deve

ser pautado em aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, para entender as mudanças e

permanências e proporcionar visibilidade aos negros como protagonistas da história.

Relações étnico-raciais; 

quilombos; resistência; 

preservação cultural.



HISTÓRIA

BERENICE CONSUELO 

DE ALMEIDA PAVAO

Gênero e cinema: 

Representações do 

feminino na linguagem 

cinematográfica

Este projeto tem como objetivo apresentar subsídios para que se possa intervir nos comportamentos

preconceituosos, velados ou explícitos, presentes nas relações de gênero, principalmente em relação ao

feminino, na sociedade, no espaço escolar e em sua comunidade. Busca-se também que os estudantes

percebam o cinema como mais uma fonte de estudos que poderá levá-los a enriquecer suas narrativas.

Pretende-se analisar, através da linguagem cinematográfica, a construção social e histórica que se fez

em torno dos sexos e a desigualdade decorrente dessa construção. Utilizar-se-ão seis filmes para que se

faça a análise e também para que se propiciem reflexões a respeito das representações

cinematográficas do gênero feminino. Espera-se que ao visualizar nas cenas dos filmes escolhidos

situações semelhantes às apresentadas na vida real, os (as) alunos (as) se capacitem para discutir sobre

questões relacionadas ao preconceito e à desigualdade de gênero, e que posteriormente conduzam à

superação dos estereótipos culturalmente construídos e adquiridos. Para que fosse possível o

aprofundamento desses estudos optou-se por realizar estudos baseados em um referencial teórico

significativo e variado que aborda tanto a forma de trabalho com cinema em sala de aula como também

as questões da desigualdade de gênero.

Cinema;desigualdade; feminino; 

gênero.

HISTÓRIA

DIRCEIA DA APARECIDA 

EIDAM

CULTURA E IDENTIDADE 

DE MORADORES DO 

DISTRITO ALTO DO 

AMPARO/ MUNICÍPIO DE 

TIBAGI-PARANÁ

A realização de um projeto que contemple a valorização da memória popular e que resgate a história de

vida de cidadãos comuns que integram as comunidades do campo do Distrito Alto do Amparo, Município

de Tibagi-PR. O objetivo da pesquisa é desenvolver uma pesquisa com a participação de alunos do

Ensino Médio. Registrando, documentando e trabalhando a história dos sujeitos do campo. A visão de

Paulo Freire sobre o homem do campo: “então o camponês descobre que, tendo sido capaz de

transformar a terra, ele é também capaz de transformar a cultura, renasce não mais como objeto dela

mas também como sujeito da história.” Despertar no aluno a visão de que a história não é feita por

grandes heróis, mas também pelo cotidiano das pessoas, ou seja, os simples gestos e atitudes,

comprovando que cada um é construtor da história por meio de suas próprias histórias. Como diz Leon

Tolstoi: “ Se queres ser universal fala da tua aldeia.” Para alcançar os resultados esperados com a

pesquisa serão realizados os seguintes procedimentos: revisão bibliográfica, pesquisa de campo,

entrevistas, produções de textos, fotografias e filmagens. Será utilizado a metodologia da história oral,

como ferramenta dessa pesquisa. Segundo Halbwachs, ao valorizarmos o passado através da história

oral, com os depoimentos, elas devem ser reconstruídas num coletivo, em um fundamento comum. Um

novo olhar para sua comunidade valorizando os mais velhos e contextualizando a história de seu local,

colocando-os como sujeitos da história.

história oral; memória;sujeitos 

do campo.



HISTÓRIA GLAUCIANE ALESSI

USO DE CELULAR E 

INTERNET NO ENSINO DE 

HISTÓRIA

Nos dias atuais nota-se a falta de interesse de nossos alunos para aprender, em aulas ditas

”tradicionais”. Tais alunos tem acesso diariamente a diversas tecnologias que por vezes são barradas

dentro dos muros escolares como os celulares e a internet. O referido projeto se propõe, então a fazer

uma ligação entre tais tecnologias e o ensino de História, dentro do Colégio Estadual Santo Antônio, em

turmas do Ensino Médio, usando-as como ferramentas auxiliares no processo de ensino e aprendizagem,

na tentativa de incentivar nossos alunos a aprender através do desenvolvimento do gosto pela pesquisa

histórica, para que possam obter melhores resultados e possam se tornar pessoas mais aptas para

atuarem dentro da sociedade em que está inserido, de forma efetiva e crítica, se tornando cidadãos

plenos, capazes de fazer uso dessas novas tecnologias, que estarão presente em todo o seu convívio

social e pessoal, para seu crescimento e não só para seu lazer. Tecnologia; educação; pesquisa

HISTÓRIA

JANETE DE LIMA 

BARBOSA

A VIVÊNCIA DO MITO 

POR MEIO DA CONTAÇÃO 

DE HISTÓRIAS

Este projeto foi desenvolvido na tentativa de buscar estratégias para amenizar problemas percebidos no

cotidiano escolar entre os alunos de 6º ano. Os alunos que chegam para concluir os anos finais do Ensino

Fundamental vivenciam uma nova fase de estudos que acaba gerando ansiedade e dificuldade de

adaptação. O resultado disto, muitas vezes, é um elevado índice de reprovação entre esses estudantes.

O tema da pesquisa, a experiência do mito por meio da contação de histórias, tem a intenção de abordar

esse assunto de forma lúdica, buscando uma maior aproximação entre o professor e o aluno. Pretende

também verificar o quanto essa abordagem facilita a compreensão dos elementos culturais do povo

grego da antiguidade por parte dos alunos, e se esse aprendizado se reflete no que seria o objetivo

principal do ensino de História: a busca pelo conhecimento histórico significativo, que contribuirá

positivamente no processo de formação contínua da consciência histórica dos alunos. O objetivo

principal deste trabalho é analisar as contribuições das narrativas míticas enquanto fonte histórica para

a construção do conhecimento histórico dos alunos sobre a história da antiguidade grega. Observa-se

que a maioria dos alunos do 6º ano demonstra ter grande interesse pela leitura e prazer em ouvir e

contar histórias míticas. Diante dessa constatação, feita a partir de experiências vividas dentro da sala de

aula em que os alunos se interessam pelos mitos apresentados durante as aulas de História da

antiguidade, pretende-se desenvolver uma metodologia de trabalho, baseada na contação de histórias

míticas.

narrativas míticas; gregos; 

contação de histórias.



HISTÓRIA

MIRIAM KOVALSKI 

RAIFFER

O PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DA 

IMAGEM FEMININA EM 

PONTA GROSSA NO 

DISCURSO JUDICIÁRIO E 

NO DISCURSO 

ECLESIÁSTICO A PARTIR 

DE MEADOS DO SÉCULO 

XX

Resumo Este Projeto de Intervenção Pedagógica parte da observação dos livros didáticos de História das

Escolas Públicas do Estado do Paraná para as séries finais do Ensino Fundamental no que refere aos

papéis femininos e suas relações sociais. Inferimos que a historiografia adotada ainda se encontra

dentro dos parâmetros tradicionais em relação à religião, cultura, trabalho e relação de gênero, o que

pode favorecer uma construção histórica engessada. A proposta é apresentar aos educandos da Escola

Estadual Jesus Divino Operário do 9º ano os discursos normatizadores dos papéis femininos na

construção identitária ponta-grossense ao longo do século XX. Para isso,serão utilizados fragmentos do

discurso católico e do judiciário, objetos centrais da proposta. A investigação da problemática se volta

para o que o discurso dos adolescentes desta Escola revela sobre a normatização de sua convivência,

quais discursos e percepções estão presentes nas questões de gênero, cultura e sociedade. Esta

abordagem busca levar ao educando o conhecimento do processo de normatização do comportamento,

a incorporação do discurso pela sociedade e como estes se traduzem em escolhas individuais e coletivas

de convivência.

Mulher;Poder Judiciário;Igreja 

Católica;discurso

HISTÓRIA NAIR APARECIDA LIMA

Pesquisa com Fontes 

Históricas Materiais

Esse Projeto de Pesquisa com Fontes Históricas Materiais, será desenvolvido no Colégio Estadual

Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, no bairro de Uvaranas, município de Ponta Grossa, em

uma turma de 1º Ano do Ensino Médio, no primeiro semestre de 2015. Propõe-se que os alunos se

percebam enquanto sujeito histórico e atuem em seu meio na intenção de produzir conhecimento

histórico. Ao trabalhar com fontes históricas materiais o aluno poderá desenvolver um sentido pessoal

de identidade; compreender a sutil relação entre a família, e a comunidade, se reconhecendo frente aos

novos valores culturais, observando as mudanças dos modos de vida (roupas, objetos, costumes,

comportamento, economia, política e tecnologia) ao longo do tempo. O objetivo desse projeto será

explorar a utilização de fontes históricas materiais para o desenvolvimento do interesse do educando na

disciplina de História e, consequentemente, melhorar a qualidade de seu aprendizado. A aprendizagem

de História pode ocorrer a partir de conceitos e da pré-compreensão de mundo do educando, ou seja,

daquilo que o aluno entende, sabe, ouviu e viu, a partir de suas vivências. E para ensinar História é

necessário fazê-los compreender e construir o conhecimento histórico, mas a significação só poderá

ocorrer se partir daquilo que lhes faz sentido. O método de trabalho de pesquisa com fontes históricas

materiais será fundamentado na pesquisa ação com abordagens qualitativas. A pesquisa será

selecionada para atender as características desse projeto, aplicando estratégias voltadas para o

aprendizado de História em sala de aula e que esta seja significativa para a vida prática do aluno.

Ensino de História; Fonte 

Histórica; Aprendizagem.



HISTÓRIA

JOSE REINALDO 

ANTUNES CARNEIRO

O jornal “O Tibagi”, como 

instrumento político no 

período de 1964 a 1985, 

em Telêmaco Borba.

A maneira com que o historiador aborda e analisa um documento de comunicação de massa possibilita o 

conhecimento dos vários aspectos da sociedade do presente, bem como desvelar as sociedades do

passado, constituindose em importantes fontes para a pesquisa histórica, facilitando o entendimento da

História, na medida em que seu conteúdo é visto como fonte importante de aproximação do

pensamento coletivo de uma época. Considerando que a luta pelo poder também se manifesta pelo

domínio da opinião pública, há de se tomar os devidos cuidados no uso do jornal como fonte de

pesquisa, pois o profissional de imprensa, sofre a pressão pelo “frescor” da notícia, a preocupação em

ajustar a notícia ao espaço, a orientação política de quem mantém o jornal e por consequência o seu

emprego. Jornal

HISTÓRIA

LUIZ ADERSON 

GONCALVES LUZ

MUNICÍPIO DE RESERVA: 

MEMÓRIAS E 

IDENTIDADES PESSOAIS

Considerando as necessidades dos alunos em realizar estudos das histórias locais, como instrumento

metodológico para enriquecer e inovar os conteúdos a serem abordados ,este projeto implementando

em sala de aula o trabalho com memórias e identidades sociais, objetiva levar o aluno a trabalhar

experiências e memórias, coletivas ou individuas de alguns membros que contribuíram para a formação

da identidade do município de Reserva. Pretende-se possibilitar ao aluno discussões e o registro do

conhecimento histórico local, como forma de proporcionar às novas gerações a memória coletiva das

testemunhas da história inicial do município de Reserva e sua mediação na construção da história e da

identidade local.

Identidade. História local. 

Memórias.

HISTÓRIA

PAULA ANDRESA DA 

SILVA

Elaboração de um 

catálogo dos recursos em 

repositórios para a 

implementação da Lei 

10.639/03 sobre o ensino 

da História e Cultura Afro-

brasileira Africana

Nota-se que algumas tentativas vêm sendo colocadas em prática no que se refere ao trabalho com os

temas de ensino da História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Indígena e Diversidades, no interior das

escolas. No entanto, pode-se dizer que, ainda existe resistência por parte de alguns professores,

funcionários, alunos e pais, para que se atinja um nível de discussão satisfatório, objetivando a

superação de muitos preconceitos e discriminações no ambiente escolar. Muitos professores justificam

que não tiveram em sua formação o estudo aprofundado do tema na forma de disciplina universitária

ou, que não existe material publicado para desenvolver uma discussão satisfatória em sala de aula.

Sendo assim, o presente projeto tem como objetivo colaborar para a implementação das Leis 10.639/03

e 11.645/08 no Colégio Estadual Jardim Alegre. Para tanto pretende-se fazer um guia na internet com

recursos disponíveis em repositórios educacionais sobre os conteúdos sobre a História e Cultura Afro-

brasileira e Africana especificamente. Visando contribuir para que os professores que estão atuando na

sala de aula na disciplina de história possam se fundamentar e se instrumentalizar através de sugestões

de textos, vídeos, músicas, imagens, atividades para serem desenvolvidas com os educandos, mostrando

que as novas tecnologias podem auxiliá-los na sua prática pedagógica diária.

Cultura Afro-brasileira e Africana; 

Repositórios Educacionais.



HISTÓRIA

FABIANA CRISTINA 

ROHL FERRANDIN

A Consolidação das Leis 

Trabalhistas e a 

Constituição de 1988: a 

escola e os jovens no 

mercado de trabalho

Considerando que muitos dos alunos dos últimos anos do ensino médio são também, em grande parte,

trabalhadores, surgiu a proposta de estudar historicamente alguns direitos trabalhistas tais como: a

carteira de trabalho, a jornada de trabalho, o salário mínimo, o décimo terceiro salário, as férias e sua

duração. Estes direitos estão previstos na Consolidação das Leis do Trabalho e legitimados na

Constituição brasileira de 1988, aplicáveis a todos os trabalhadores independentes de categoria

profissional. Esses alunos já estão, na sua maioria, inseridos no mercado de trabalho formal e/ou

informal, desempenhando as mais diversas atividades, trabalhando durante o dia e tentando dar

continuidade aos estudos no período noturno. Esse projeto procura contemplar perguntas como a

seguinte: qual é a realidade concreta destes jovens estudantes e por que muitas vezes eles priorizam o

trabalho deixando as atividades escolares em segundo plano? Como objetivos deste estudo diante dessa

pergunta, pretende-se trabalhar a importância de conhecer o processo histórico de formação da

Consolidação das Leis de Trabalho, seus principais direitos e sua situação na atualidade considerando as

alterações na legislação trabalhista operadas na Constituição de 1988. Como estratégias de ação será

proposto um questionário sobre a CLT, e será feito também a problematização de algumas Constituições

brasileiras no que tange a alguns direitos trabalhistas específicos, compreendendo-os dentro de

momentos históricos distintos.

Trabalhismo, Legislação 

trabalhista, Educação, Jovens, 

História

HISTÓRIA

GISLAINE MAXIMINO 

DE LIMA SPRICIGO

Diversidade Étnica-racial: 

conhecer e respeitar.

O preconceito étnico-racial existente no espaço escolar é uma grande preocupação de toda a

comunidade escolar. A desconstrução deste preconceito é uma questão a ser trabalhada no dia a dia, de

forma contínua e reflexiva. A necessidade de realizar este estudo se deve ao fato de atuar como

professora na disciplina de História do 9º ano do Ensino Fundamental e perceber a dificuldade que os

adolescentes apresentam quanto a essa questão. O objetivo deste projeto é fazer com que os

educandos conheçam e valorizem a diferença étnica-racial existente, compreendendo a importância

dessa cultura no progresso brasileiro, visando combater o preconceito e aumentar a auto-estima dos

alunos afrodescendentes. Serão desenvolvidas atividades reflexivas como leituras, vídeos,

documentários que farão os educandos perceberem a grande riqueza da sua cultura e promover o

respeito às diversidades.

diversidade; preconceito; 

discriminação racial; respeito



HISTÓRIA

LOURDES APARECIDA 

NEGRINI

A PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO-

CULTURAL DE OURO 

VERDE DO OESTE COMO 

REFERENCIAL DE 

IDENTIDADE E 

CONSTRUÇÃO DE 

CIDADANIA

O presente projeto de Intervenção Pedagógica justifica-se pela necessidade de se estimular a memória

coletiva local como referencial de identidade e cidadania. Parte-se de uma prática familiar para repensar

os conceitos de identidade, história, memória, documento e preservação como objetos coletivos,

buscando alternativas ao seguinte pressuposto: Como o ensino de História pode contribuir para a

preservação do patrimônio público escolar e histórico cultural local? Assim, com pesquisas bibliográfica

e exploratória com educandos do 6º ano do Colégio Estadual de Ouro Verde do Oeste (PR), pretende-se

auxiliar a comunidade escolar na interpretação e conhecimento de seus bens culturais, potencialmente

caracterizados como Patrimônio Histórico, ainda que não tombados. Tal reconhecimento de identidade

e prática cidadã dar-se-á numa perspectiva problematizada do conhecimento e construção histórica, a

partir da análise de diferentes fontes, objetivando facilitar a compreensão da História como ciência

humana, em que se escreve e preserva mediante recortes e interesses.

Identidade; História; Memória; 

Educação Patrimonial.

HISTÓRIA

MARIA APARECIDA 

VALER

Influência da religiosidade 

na alimentação das 

pessoas

O Ensino Religioso nas escolas públicas passou por muitas mudanças até a implementação da Lei n°

9.394/96 que determina sua obrigatoriedade nas escolas públicas. Diante dessa lei surgem alguns

questionamentos: quem irá ministrar as aulas? Há material didático que contempla a lei? Passadas

quase duas décadas da implementação da lei, é possível perceber uma lacuna que há nas escolas. A fim

de diminuir essa lacuna, proponho a elaboração de práticas pedagógicas que tornem a disciplina de

Ensino Religioso significativa para o aluno. A idéia é desenvolver um trabalho que se paute na influência

que a orientação religiosa exerce sobre os hábitos alimentares das pessoas, de modo que o aluno

perceba como a Religião pode guiar práticas cotidianas tão elementares e corriqueiras como a

alimentação. Estimular os alunos ao respeito à diversidade religiosa no espaço escolar e na sociedade,

também fazem parte dos objetivos do projeto. A metodologia será através de relatos orais, analises de

textos, desenhos, documentários, pesquisa no laboratório de informática, atividades com cruzadinha,

caça-palavras. O projeto também apresenta uma proposta de fazer um caderno de receitas, com base

nas restrições. Ou seja, há uma relação entre as restrições alimentares com a preocupação de uma vida

saudável. Caderno este com o apoio de uma nutricionista, bem como uma palestra juntamente com os

pais, para apresentar os resultados do projeto e degustar alguns pratos saudáveis para encerrar o

projeto.

Religião; Alimentação; 

diversidade religiosa



HISTÓRIA MARIA LUIZA KMETZKI Lei Maria da Penha

Este projeto de intervenção será desenvolvido com alunos do 8º ano do Colégio Estadual João Arnaldo

Ritt em Toledo PR. Os alunos terão a oportunidade de estudar e refletir sobre a Lei Maria da Penha, e

sua aplicabilidade. O conhecimento adquirido será compartilhado com os colegas, comunidade escolar,

estendendo-se as famílias. O objetivo principal é procurar combater a violência na escola através de uma

investigação da violência doméstica. O estudo da lei se depara com a violência que muitos de nossos

alunos vivenciam na família e que se reflete em suas atitudes na sociedade e principalmente no

ambiente escolar. A intenção não é denunciar, mais sim, realizar um trabalho preventivo, de

conscientização, levá-los a entender que não existe apenas a violência física mais que ela pode ocorrer

de várias formas: moral, psicológica, física e patrimonial. Fazer com que os nossos alunos percebam que

a violência não é o melhor caminho, mas que existem outras formas de combatê-la, entender que a

cultura da paz, é uma das formas de se ter um bom relacionamento, social e familiar.

Mulheres; Violência; Lei Maria da 

Penha nº11340

HISTÓRIA RENICE CECILIA GAFURI

O USO DE TECNOLOGIAS 

NO ENSINO DE HISTÓRIA: 

NOVAS PERSPECTIVAS E 

ABORDAGENS

Este projeto de intervenção pedagógica será trabalhado com professores para compreendermos a

influência das tecnologias em nosso trabalho e a importância de nos apropriarmos dessas para tornar

nossas aulas mais participativas e dialogar com elementos da realidade, pois o mundo atual se encontra

dominado pelas imagens e as pessoas constroem representações do passado a partir de imagens e do

cinema, sendo o meio audiovisual uma das fontes do conhecimento histórico, onde a imagem domina o

cotidiano dos indivíduos e nem sempre a escola e professores estão preparados para lidar com todas

estas linguagens, isto nos leva e propor uma discussão sobre, como lidamos com as tecnologias em sala

de aula, como entendemos a cultura da mídia, como ela pode ser utilizada pedagogicamente e como

podemos utilizar imagens e filmes para construir o conhecimento histórico e aprender a lidar com essa

“enxurrada” informacional do mundo contemporâneo.

Ensino de História; Tecnologia; 

Mídias; Audiovisual

HISTÓRIA

MARCIO RIBEIRO 

DUARTE

ESTUDO DA OCUPAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE 

PEROBAL- PR (1950 e 

1960): CONTRIBUIÇÕES 

DA HISTÓRIA ORAL

O projeto visa estudar o processo de ocupação do município de Perobal-PR (1950 e 1960), tendo como

recurso metodológico a história oral. O trabalho será realizado pelos alunos do 6ª Ano do Ensino

Fundamental do Colégio Estadual Ana Neri. Primeiro far-se-á uma discussão do processo de ocupação do

município de Perobal com base na historiografia existente sobre a história da colonização do Norte

Novíssimo para compreender a influência da política e da economia nacional e regional sobre o processo

de ocupação local. Em outra etapa os alunos - por meio de questionário elaborado com a colaboração do 

professor - coletarão informações sobre as experiências vividas das pessoas que fizeram parte desse

processo. Esse projeto do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) procura valorizar o

testemunho das pessoas que participaram da história local. Como, praticamente não há material escrito

sobre a história de Perobal a história oral será utilizada como recurso metodológico para a compreensão

desse processo de ocupação. O objetivo é que essas informações tragam as experiências de vida de

várias pessoas que participaram dessa ocupação. As entrevistas podem ser utilizadas como fontes para

futuras pesquisas. O mais interessante é que aparentados, pais e avós dos próprios alunos, podem ser

testemunhos vivos da história da ocupação de Perobal. Perobal; Ocupação; História Oral.



HISTÓRIA MARLENE TROVO

O MOVIMENTO NEGRO 

NO BRASIL (1970-2010): 

RESISTÊNCIA E 

CONQUISTAS

O referido projeto tem por objetivo estudar sobre a trajetória do Movimento Negro organizado no

Brasil, no período de 1970 a 2010. O trabalho será realizado com alunos do 2º ano do Ensino Médio de

Escola Pública. A metodologia utilizada no projeto de pesquisa é de cunho qualitativo, com

procedimentos técnicos coerentes com a pesquisa-ação. Os dados serão coletados no 1º semestre de

2015, utilizando dos recursos como questionários, pesquisa bibliográfica e produção de textos. Espera-se

que este projeto desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) contribuirá para

uma compreensão histórica da valorização do Negro no Brasil, sua resistência e lutas por liberdade e

direitos civis e políticos dentro da sociedade.

Movimento Negro; legislação; 

preconceito.

HISTÓRIA

SHIRLEI DA COSTA 

JARDIM

Migração e ocupação no 

município de 

Umuarama/PR: uma 

proposta de ensino de 

História a partir da 

metodologia WebQuest

O objetivo central deste projeto é o desenvolvimento, aplicação e avaliação da metodologia WebQuest

no ensino de história por meio da temática migração e ocupação de Umuarama, no período

compreendido entre (1945 – 1955). A proposta é parte das atividades desenvolvidas no Programa de

Desenvolvimento Educacional (PDE), e que visa propor uma alternativa metodológica aproximando as

novas tecnologias da sua aplicação no ensino da Educação Básica. A WebQuest é uma plataforma

elaborada na internet, na qual o aluno empreende investigação orientada de temáticas definidas pelos

docentes, em que a maior parte das informações com as quais os jovens alunos interagem são

originadas na internet. De natureza mista, ou seja, qualitativa e quantitativa, tem por público alvo os

alunos 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Hilda Trautwein Kamal – PR. Espera-se, a

partir da contribuição dessa tecnologia educacional, a melhora no processo de aprendizagem histórica,

formando alunos críticos e com consciência histórica.

Ensino de História; WebQuest; 

Tecnologia educacional; História 

do Paraná.

HISTÓRIA

SILVIA APARECIDA DE 

PAULA ALEGRIA

Como aprender História a 

partir da Metodologia 

WebQuest? Estudo da 

exploração da Erva Mate 

nos sertões do Paraná na 

primeira metade do 

século XX

A proposta deste projeto é desenvolver, aplicar e avaliar a metodologia WebQuest no ensino da História,

com foco na exploração da erva mate nos sertões do Paraná durante a primeira metade do século XX. A

presente ferramenta é uma plataforma elaborada na internet, na qual o aluno empreende investigação

orientada de temáticas definidas pelos docentes, em que a maior parte das informações com as quais os

jovens alunos interagem são originadas na internet. De natureza mista, ou seja, qualitativa e

quantitativa, tem por público alvo os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual

Cruzeiro do Oeste – Pr. Espera-se, a partir da contribuição dessa tecnologia educacional, a melhora no

processo de aprendizagem histórica, formando alunos críticos e com consciência histórica.

Ensino de História; WebQuest; 

Novas tecnologias; História do 

Paraná.



HISTÓRIA

ANA JOANA 

ZIMOLONG

Educação de Meninas e 

Meninos no município de 

Cruz Machado: Avanços e 

Permanências

Tendo em vista a necessidade de abordar em sala de aula a história de sujeitos esquecidos por muito

tempo pela história oficial é que pretendemos desenvolver este projeto PDE relacionado à temática

relações de gênero. O campo de execução do projeto será o Colégio Estadual do Campo Professor

Estanislau Wrublewski, do município de Cruz Machado- PR no intuito de compreender junto aos

educandos como se dá a construção das relações de gênero na comunidade onde a escola está inserida.

Esta comunidade é caracterizada por uma acentuada desigualdade social e de gênero onde o conceito

do papel das mulheres ainda é determinado como mães, donas de casa, o “sexo frágil”, submissas aos

homens. Através da ideologia de que as mulheres nasceram para serem mães, foram consideradas o

sexo frágil, tanto que por muito tempo foram excluídas do sistema educacional. Essa ideologia ainda

permanece em muitas famílias no município de Cruz Machado, onde as meninas são educadas para o

casamento, a maternidade e o papel de donas de casa. Os nossos alunos e alunas vem de casa com uma

construção de gênero discriminatória e segundo as Diretrizes Curriculares de Gênero e Diversidade

Sexual da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (2010) é função da escola desconstruir essa ideia

de gênero em busca de mais igualdade social entre homens e mulheres. gênero; mulheres; diversidade;

HISTÓRIA

ROSANA MARA 

SCHMITT

A Intolerância ao longo do 

tempo – desafios e 

perspectivas na escola 

contemporânea

A intenção deste projeto de estudo será identificar a intolerância religiosa no contexto da Idade

Moderna até os dias atuais, investigando causas e consequências de atos de intolerância, possibilitando

a compreensão do respeito à individualidade das pessoas, nas divergências de opinião e de expressão.

Neste projeto analisaremos três conceitos fundamentais: religiosidade; intolerância religiosa; e diálogo

inter – religioso. Proporemos reflexões e concepções acerca da compreensão dos alunos considerando a

intolerância religiosa em todos os excessos e preconceitos ao longo do tempo, torna-se o principal

objetivo. A proposta deste projeto de intervenção pedagógica se dará com alunos do 2°ano do Ensino

Médio de 2015, do Colégio Estadual Neusa Domit na cidade de União da Vitória. Para o desenvolvimento

das ações a serem realizadas dentro do tema da Intolerância Religiosa fazem parte todo o amparo

pedagógico, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de História e Ensino Religioso da Secretaria de

Estado da Educação do Paraná, exercem papel delineador e trata-se de uma ferramenta que sustenta o

cumprimento dos objetivos propostos, tendo em vista a efetivação de melhores resultados no trabalho

com os conteúdos elencados. Como estratégia de ensino elencaremos temas religiosos de cunho

polêmico para estabelecer debate em sala de aula. Nessa perspectiva o trabalho com os alunos será

desenvolvido através de atividades como: textos para análise e discussão; recorte de filmes e

documentários; emprego da mídia dentro da temática abordada; relato de vivências dos alunos,

debates, seminários, exposições das atividades realizadas, análises de imagens , entre outras

possibilidades; contextualizando o passado com o presente.

religiosidade; tolerância; diálogo 

inter-religioso;



HISTÓRIA

APARECIDA DOS 

SANTOS WEIGERT

A Música como Fonte de 

Pesquisa para a 

Compreensão das 

Relações Étnico-Raciais 

no Brasil.

Somos uma nação multirracial e pluriétnica, este incontestável fato é evidenciado pela nossa formação

histórico-social, cuja diversidade é de uma riqueza inimaginável e responsável pelo extraordinário

progresso material e cultural da humanidade, apesar do lamentável fato de que durante séculos, a

história do Brasil foi modificada, fixando estereótipos, conceitos e sentimentos negativos sobre os povos

africanos e indígenas cujos atos e merecimentos foram adulterados pelos historiadores. Sendo assim, é

fundamental que os professores, por meio de suas práticas educativas propiciem um ambiente favorável

ao aluno, para que esse consiga obter elementos necessários à construção do conhecimento.

Entendemos a escola como um espaço onde a heterogeneidade se faz presente em todas as suas

dimensões e complexidades, um local privilegiado para interações e para inúmeros aprendizados entre

as diferenças. O trabalho em sala de aula com a música de raiz pode ser um considerável mecanismo de

contribuição para o entendimento de vários temas, inclusive os relacionados ás questões das Relações

Étnico Raciais e para uma melhor implementação no âmbito escolar das Leis 10.639/2003 e

11.645/2008.

Relações Étnico-Raciais; Música 

de Raiz; Leis Afro e Indígena.

HISTÓRIA

MARIZA CRISTINA 

CAMARGO ILIANO 

ARRUDA

Atividade lúdica como 

estratégia pedagógica 

para a aprendizagem no 

ensino da História.

Este trabalho se propõe a construir uma intervenção pedagógica que toma como ponto de partida o

papel do docente e as diferentes demandas de sua participação na escola no processo ensino

aprendizagem. Hoje em dia, entende-se que, um dos papéis do professor neste processo é justamente

atuar como um facilitador na construção do conhecimento. Uma das demandas deste processo, já

apontados na LDB, de construção de uma escola democrática é criar espaços pontencializadores do

rendimento escolar e de recuperação de conhecimentos. A partir desta premissa, o projeto se propõe

uma reflexão das possibilidades do lúdico enquanto prática pedagógica, entendido aqui, não em seu

caráter classificatório, mas como um agente de produção de um conhecimento significativo. O jogo

aparece como ferramenta de diagnóstico, na tentativa de promover a compreensão e a interpretação

(ângulos complementares) durante a atividade intelectual do educando. Entende-se o método lúdico

como uma estratégia bastante prazerosa e harmoniosa no ambiente escolar, onde possibilitará o brincar

e ao mesmo tempo seguir regras e normas da atividade lúdica.

lúdico; aprendizagem; estratégia; 

conhecimento;



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA ELIANE LAMERA

Análise do gênero 

discursivo propaganda 

com ênfase na música em 

comercial de TV.

Percebe-se nas aulas de Língua Inglesa (doravante LI) o desinteresse dos educandos diante do processo

de ensino-aprendizagem. Embora os estudantes de LI utilizem a língua de forma inconsciente no seu

cotidiano, seja em: músicas, jogos, redes sociais e produtos, os mesmos não percebem a relevância da LI

ensinada em sala de aula imbricada à sua prática social. Dessa forma, este projeto pretende desafiar os

educandos a interpretar o gênero discursivo propaganda, por constar na esfera social publicitária, a qual

terá como objeto de estudo da LI a música abordada nos comerciais de TV. Portanto, propõe-se estudar

a linguagem como prática social e, para tal, considerar o papel relevante do contexto e a relação que há

entre a linguagem e o poder. Isto é, analisar e desvelar as relações de dominação, discriminação,

controle e poder sob o viés da análise de discurso crítica (FAIRCLOUGH, 2001) e do letramento crítico

(PAIVA, 2005). Nesse sentido, os educandos passarão a construir sentidos a partir do que leem e refletir

sobre as possibilidades e as oportunidades de transformação social diante dos sentidos construídos

dentro de um contexto sócio-histórico-cultural, imerso em relações de poder. Assim, vale ressaltar que

estaremos preparando nossos educandos para que sejam aptos a interpretar e conhecer os objetivos

mercadológicos a que a propaganda se destina e, dessa forma, pensar sobre o consumismo e as

ideologias presentes na prática de produção de um texto publicitário, seja de modo evidente ou oculto,

para que possam transformar o meio que os cercam.

Gênero discursivo propaganda; 

análise de discurso crítica; 

letramento crítico.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ELISANGELA 

CONCEICAO PEREIRA 

DO PRADO

Ensino/Aprendizagem de 

língua inglesa por meio 

dos gêneros Film Review 

e Synopsis

A Língua Estrangeira Moderna insere-se no contexto da Educação Básica como um importante

instrumento de comunicação e disseminação cultural, o que torna a aprendizagem do idioma Inglês

como Língua Estrangeira (ILE) necessária para o acesso cultural e uma oportunidade de conhecimento de

diferentes áreas. Nesse contexto de ensino de línguas, inclusive de ILE, também têm destaque, hoje,

perspectivas de trabalho em sala de aula com gêneros textuais, sendo uma das formas de mostrar aos

alunos a importância e a necessidade de aprender inglês por meio da contextualização no processo

ensino aprendizagem. O trabalho com gêneros textuais molda, ou seja, trabalha as regularidades da

prática social configurada no gênero, mas sem ser normativa e nem prescritiva. Espera-se que o estudo

dos gêneros Film Review e Synopsis, em língua estrangeira, possibilite a aprendizagem de ILE e auxilie o

educando a entender melhor o funcionamento da língua por meio das atividades socioculturais.

sociocultural; ensino-

aprendizagem; gênero textual; 

film review; synopsis



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA IEDA SANTOS BORGES

Language in action - A 

oralidade na sala de aula

O presente projeto é sobre a oralidade nas aulas de língua inglesa. Optou-se pela oralidade porque nas

escolas públicas trabalha mais a leitura e a escrita do que a oralidade. Levando em conta os aspectos de

uma realidade transformada pela globalização o aprendizado de uma segunda língua pode levar os

alunos a ampliar o conhecimento de mundo. Além disto, a língua inglesa está ligada à realidade do

mercado de trabalho, do mundo acadêmico e até mesmo da vida pessoal. O trabalho com a oralidade

será com filmes mediados pelas tecnologias. Escolheu-se a unidade didática a partir de filmes porque

colocando aluno em contato com a imagem e o áudio com o intuito de provocar situações de uso real da

língua para motivá-los no desenvolvimento da prática da oralidade em sala de aula com atividades

diversificadas. A partir da qual, espera-se, que o educando desenvolva as habilidades de compreensão,

produção oral e produção cinematográfica em língua inglesa.

Oralidade; Tecnologia; Filme; 

Língua Inglesa

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SONIA APARECIDA 

VOLTARELLI

O Ensino - Aprendizagem 

de Língua Inglesa na 

Educação Básica: Foco no 

Gênero Textual Música

Este projeto teve como suporte teórico o estudo dos gêneros textuais como instrumentos de ensino e

aprendizagem com ênfase ao gênero música. Um dos desafios para a maioria dos educadores tem sido o

trabalho com a oralidade, uma vez que este item faz parte dos conteúdos estruturantes exigidos pelas

Diretrizes Curriculares Estaduais que propõem aos professores ajudar os alunos a ampliarem seu

domínio de uso das linguagens verbais e não-verbais por meio do contato direto com textos dos mais

variados gêneros, orais ou escritos, engendrados pelas necessidades humanas enquanto falantes do

idioma. Dessa forma, ao trabalhar com gêneros textuais como instrumento de ensino na aprendizagem

de línguas, mais especificamente de Língua Inglesa, o professor estará proporcionando aos alunos e

alunas a maior compreensão sobre as práticas de leitura, oralidade e escrita. Levando em consideração

que as aulas de Língua Estrangeira se configuram como espaços de interações entre professores e alunos

e pelas representações e visões de mundo que se revelam no dia-a-dia, este projeto pretende promover

a aprendizagem da Língua Inglesa por meio do gênero discursivo música a partir da elaboração de uma

Unidade Didática que servirá como suporte e apoio motivacional para a aprendizagem dos alunos do 2º

Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande, mediante a aplicação de

conhecimentos teóricos a situações pedagógicas concretas. Este Gênero foi escolhido por atrair e

envolver os alunos, servindo de motivação para a aprendizagem da língua em questão.

Língua Inglesa; Gêneros Textuais; 

Música.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

VANIA REGINA 

ZANETTI MANOSSO

Infográficos: Ensino e 

aprendizagem na era da 

imagem

A presente proposta busca o estudo das características do gênero infográfico e da elaboração de um

modelo didático,baseado nas concepções de Bronckart (2006) , para o trabalho com o gênero em sala de

aula .Além disso, o trabalho ainda se volta para a pesquisa e a elaboração de uma sequência didática

,conforme a metodologia de Dolz e Schenewly(2004), como também objetiva-se a incitar o aluno,a

ler,interpretar e criar seu próprio infográfico em língua espanhola. A sequência didática tem como

temática trânsito e será aplicada no terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual “Walfredo Silveira

Corrêa,da cidade de Arapongas.

Gênero textual ; sequência 

didática ;infográfico.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

LISIAS LEANDRO 

LEMKE

O cinema em uma 

abordagem 

interdisciplinar como 

recurso motivador na 

aprendizagem de língua 

inglesa para alunos de 2° 

ano do Ensino Médio.

Este projeto apresenta uma proposta metodológica para o ensino de língua inglesa sob uma abordagem

comunicativa interdisciplinar utilizando filmes, buscado maior envolvimento, interação e motivação por

parte dos alunos em relação a aprendizagem da língua inglesa. Por meio da utilização de produções

cinematográficas, o ensino de língua estrangeira pode abordar outras áreas do conhecimento e tornar-

se melhor contextualizado. Serão analisados alguns conceitos de aquisição e aprendizado de língua

estrangeira, bem como algumas dificuldades que permeiam o processo de aquisição de língua

estrangeira. A utilização de filmes como um modo de relacionar a língua estrangeira a outras áreas do

conhecimento pode dar mais sentido a determinados conteúdos que, tradicionalmente, são trabalhados

de maneira fragmentada, dificultando e desmotivando a aprendizagem, tanto de língua estrangeira

como de outras disciplinas, o que dificulta o processo de formação dos alunos. Palavras – chave:

interdisciplinaridade, língua inglesa, filmes, motivação

Palavras – chave: 

interdisciplinaridade, língua 

inglesa, filmes, motivação

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA MARCIA LANGA

A MÚSICA E O ENSINO DA 

LÍNGUA INGLESA PARA O 

1º ANO DO ENSINO 

MÉDIO

O presente trabalho tem por objetivo motivar o processo de ensino e aprendizagem da LEM para o 1º

Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Tancredo Neves pela música, visto que a aprendizagem de

língua estrangeiram moderna (LEM) deve ser considerada uma experiência de vida, pois amplia as

possibilidades de se agir discursivamente no mundo. É a pratica que dá vida à língua, como discurso e

como produção social pois a língua não se resume a estruturas gramaticais. Este trabalho vem reforçar a

premissa de que é necessário que o aluno participe de situações autênticas de uso da língua por meio de

eventos reais de comunicação para que a construção do conhecimento se torne mais significativa.

Sendo, portanto, a música um meio motivador, pois ela propicia a abertura de um canal afetivo,

facilitando a armazenagem de experiências e impressões no cérebro, assim como a fixação de estruturas

e de vocabulário no processo de ensino e aprendizagem LEM.

Música; Aprendizagem; 

Motivação; LEM.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA MARIA JOSE TRIGO

Fazendo Uso da Música e 

do Scrapbook no Ensino 

Aprendizagem da Língua 

Inglesa

O presente projeto de intervenção pedagógica tem como tema a música como instrumento de

aprendizagem significativa em Língua Inglesa. Através do uso de letras de música, este projeto buscará

desenvolver ações pedagógicas junto aos alunos, para um ensino mais significativo de inglês, fazendo

uso da música e do scrapbook, como objeto de aprendizagem, através do qual, o aluno construirá a

história de sua vida. Considerando que os alunos normalmente apresentam falta de motivação, interesse 

e satisfação ao aprender inglês na escola, o uso da música pode contribuir para um ensino mais alegre e

contextualizado, porque é uma realidade dos jovens, e está presente em quase todas as ações do dia a

dia. O projeto se desenvolverá por seleção de músicas, com temas que poderão remeter ao tempo

passado, presente e futuro, que permearão a construção do scrapbook. As letras de música serão o

ponto de partida para a implementação deste projeto e o veículo de registro das atividades

desenvolvidas em sala, será o scrapbook que oportunizará o uso e a prática da língua. Acredita-se que

este conjunto possa propiciar uma interação maior entre os envolvidos no processo de ensino,

proporcionando recursos para uma aula com mais significado para o aluno, levando-o a ter mais

satisfação e motivação ao entrar em sala de aula.

Ensino-aprendizagem; inglês; 

música; scrapbook; motivação.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

BEATRIZ OLIVIA 

MILLEO DE SIQUEIRA

AS DIFERENTES FORMAS 

DE TRABALHAR A MÚSICA 

NA LÍNGUA ESTRANGEIRA 

MODERNA (LEM)

Ensinar LEM na escola contemporânea tem se tornado um desafio frente à desmotivação e desinteresse

por parte dos alunos. Para tanto, o presente projeto tem por objetivo resgatar não só o interesse pela

LEM, mas motivar tais alunos mostrando-lhes que seu cotidiano está direta ou indiretamente

relacionado à necessidade da aprendizagem e conhecimento de um idioma, bem como, toda a carga

cultural que o acompanha. Desta forma, a partir do emprego da metodologia da pesquisa-ação, apoiado

na perspectiva do uso de gêneros textuais, em específico aqui, a música, tais fatores podem ser

solucionados. Sendo assim, ao buscar formas paliativas de romper as barreiras do ensino tradicional de

LEM, dá-se um passo na questão do interesse e motivação permitindo com que os olhares até então

desfocados retomem a atenção quanto ao conteúdo. Em suma, ao apresentar um ensino

contextualizado com a realidade destes alunos, especificamente, o contexto musical e, ao demonstrar

que tudo que o que consomem demanda do conhecimento da língua, o ensino de LEM torna-se

novamente significativo, prazeroso e passa a resignificar posturas almejando com que os alunos tomem

para si a língua e passem a utilizá-la a partir do momento que a compreendem. Música; motivação; LEM

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ELIANE LEGESKI 

MONEGATE DE JESUS

Um novo olhar 

intercultural: cultura 

paranaense e americana

O ensino de LEM tem sido afetado pelo desinteresse dos alunos quando se trata do aprendizado de uma

língua que não a materna. No entanto, a LEM pode proporcionar experiências incríveis de troca, sejam

elas linguísticas ou culturais. Neste sentido, o presente projeto tem por objetivo, primeiramente,

resgatar o interesse dos alunos ao aprendizado de uma LEM, a Língua Inglesa, através de atividades

motivadoras e que promovam essa troca. Para tanto, o uso da interculturalidade será explorado a fim de

garantir que as culturas de uma e outra nação sejam aprendidas e compreendidas. Sendo assim, por

meio do uso de gêneros textuais, em específico aqui o gênero Lendas, propõe-se o trabalho intercultural

pelo descobrimento e conhecimento de uma lenda americana e uma brasileira (restrita ao universo

paranaense) as quais poderão dar subsídios ao desenvolvimento deste trabalho. Apoiado pelo uso da

metodologia da pesquisa-ação, a qual permite que objeto de estudo e pesquisador interajam entre si,

tornando o aluno um cidadão mais crítico e participativo. Sabendo valorizar a sua cultura, e observar as

muitas semelhanças e algumas diferenças entre a cultura própria e a do próximo. Nesta troca, ganham-

se todos.

LEM; interculturalidade; folclore 

americano e paranaense



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ELIZABETE MARIA DA 

SILVA

A Intertextualidade no 

Trabalho Com as 

Diferenças de Gênero e 

Orientação Sexual na 

Escola

Os temas contemporâneos em educação necessitam de espaço e visibilidade para que sejam

trabalhados no espaço escolar. Um dos temas mais emergentes no cenário educacional hoje envolve a

discussão acerca de gênero e diversidade sexual a qual precisa ser exposta e implementada como pauta

de discussão nas salas de aula. Desta forma, esta pesquisa busca apresentar o tema diferenças de

gênero e orientação sexual na escola a fim de proporcionar um espaço de discussão e reflexão entre a

comunidade escolar oportunizando a igualdade e equidade entre os pares. Para tanto, utilizando-se da

metodologia da pesquisa-ação,busca-se apresentar tais temas os quais estão intrincados nas questões

de preconceito, discriminação e, muitas vezes, segregação, levando os participantes do meio escolar ao

mesmo tempo em que são atores, serem também, objeto e fruto da pesquisa. Sendo assim, a partir das

aulas de Língua Inglesa e do uso da língua estrangeira como forma de promover este trabalho, esta

pesquisa pretende através do uso da intertextualidade, explorar os mais diversos gêneros textuais com

foco inicial no uso do gênero resenha, pelo qual alunos e professores possam expressar-se, construindo

e ressignificando as ações do cotidiano, a exemplo das violências verbais e não verbais, seja do ponto de

vista do gênero ou por orientação sexual, com vistas ao desenvolvimento do respeito mútuo e da

cidadania.

Língua Estrangeira Moderna; 

Gênero; Diversidade Sexual; 

Gêneros Textuais.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

FABIANA DOS SANTOS 

BRANDAO

Jogos didáticos: 

passatempo para o 

conhecimento

Esta pesquisa tem como objetivo promover a motivação e resgate do interesse dos alunos em relação ao

idioma de Língua Inglesa. Para tanto, a metodologia deste trabalho apresenta um caráter de pesquisa-

ação na qual os sujeitos inter-relacionam-se com o objeto a ser pesquisado através de uma nova

proposta pedagógica. Tal proposta está pautada em uma perspectiva não diretiva, apoiada no uso do

lúdico, com a criação e confecção de jogos didáticos que possam envolver e tornar mais dinâmico e

significativo a aquisição da língua estrangeira. Desta forma, a relação intercultural que se estabelece

busca promover a cidadania por meio do passatempo educativo no qual seja possível atuar não só no

âmbito de sala de aula, mas também, no caráter social e de formação pessoal destes alunos.

jogos didáticos; Língua inglesa; 

Lúdico; Motivação

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

JONAS FERREIRA DE 

ANDRADE

Diálogos possíveis entre o 

ensino da língua inglesa e 

das ciências no ensino 

fundamental

A prática da língua inglesa como possiblidade de aluno e professor discutirem e tomarem ações relativas

à sustentabilidade ambiental é o tema desse projeto intitulado: Diálogos possíveis entre o ensino da

língua inglesa e das ciências no ensino fundamental. Este projeto visa relacionar o conhecimento do

professor e do aluno na construção do saber por meio da língua inglesa. Busca promover, por meio da LI,

a troca de experiências e questionamentos sobre a ação do homem no meio ambiente, possibilitando a

construção de novos saberes. Seu objetivo é de possibilitar a discussão e o debate da sustentabilidade

ambiental na escola nas aulas de língua inglesa e, por meio da língua inglesa, promover ações de

intervenção na escola com enfoque na sustentabilidade ambiental. Para fundamentar este projeto em

língua inglesa, será tomado como base as Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs 2008). Também serão

utilizadas as ideias de Kumaravadivelu (2001) e Jordão (2004), pois seus estudos trazem concepções de

língua, de ensino, de entendimento de práticas locais consideradas essenciais na prática do ensino.

Língua inglesa; Construção de 

novos saberes; Sustentabilidade;



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SANDRA MARA 

BORGES DE CARVALHO 

FERNANDES

Representações 

Identitárias no ensino de 

L.E.M

A aprendizagem de Língua Inglesa tem por finalidade contribuir para o processo educacional como um

todo, propiciando maior consciência sobre o funcionamento da língua materna e sobre nossa própria

cultura. Embora a escola seja o local privilegiado da apropriação do conhecimento, não é a única

instituição na sociedade que objetiva a formação dos indivíduos. A escola, que tem um papel

fundamental na sociedade, deve ser o espaço para a socialização de conhecimentos, tornando os alunos

cidadãos críticos, atuantes e conhecedores dos espaços nos quais estão inseridos. Desta forma, este

projeto, caracterizado pela temática das relações identitárias nas aulas de Língua Inglesa, tem por

finalidade aplicar o uso da Lei nº 10.639/2003, que obriga as escolas de ensino Fundamental e Médio a

ensinar história da cultura africana e afrodescendente. Entende-se que a escola precisa buscar um

caminho para aproximar educação e cultura, articulando várias formas neste processo de ensino-

aprendizagem de Língua Inglesa, trazendo impactos positivos efetivos na aprendizagem dos alunos. O

projeto presente tem como objetivo problematizar a importância das relações identitárias nas aulas de

inglês, ampliando, desta forma, a perspectiva de variedades culturais, ou seja, que não se perceba a

cultura apenas como “evento cultural”, mas sim que esta seja relacionada à cidadania, sustentabilidade,

patrimônio cultural e outros. Objetiva-se, neste trabalho, redimensionar alguns aspectos da grade

curricular para integrar as atividades do ensino de LEM aos saberes de outras áreas, no sentido de

valorizar a pluralidade e a diversidade cultural que reorganizariam aspectos inerentes à cultura. RELAÇÕES ; IDENTITÁRIAS ; LEM

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SILVANA MARIA 

ARRUDA

BANCO DE ATIVIDADES 

EM LEM PARA ALUNOS 

DO 9º ANO DE 2015.

Este projeto apresenta um subsídio didático pedagógico mediado pelo uso das TICs para o ensino e

aprendizagem da língua inglesa no 9º ano, tendo como objetivos inovar o ensino tradicional,

incrementar a qualidade deste ensino, motivar alunos e professores a buscarem com o auxílio da

tecnologia ferramentas que contribuam para um maior conhecimento da língua inglesa, e criar um Blog

contendo um banco de atividades em língua inglesa que venha a contribuir para uma maior interação

entre os interlocutores do ensino e aprendizagem da língua inglesa. Não há mais porque correr a busca

de um método perfeito para o ensino e aprendizagem da língua inglesa. Devemos sim nos preocuparmos

com o desenvolvimento de técnicas didático pedagógicas de ensino que tragam benefícios para esta

aprendizagem, que façam com que professores e alunos se deixem levar pelo fascínio de ensinar e

aprender, compreendendo que o mundo está em contínua evolução tecnológica e que, para um ensino

aprendizagem de qualidade, devemos acompanhar esta evolução. Para tanto, é necessário buscar

alternativas inovadoras, alternativas que funcionem como um suporte para um aprimorado ensino da

língua inglesa, quebrando paradigmas e descobrindo que ao ensinar e aprender a língua inglesa

utilizando a tecnologia como mediadora deste ensino e aprendizagem, ensinamos e aprendemos

percepções de mundo e maneiras de construir sentidos e significados. TICs;Mediação;LEM;Blog



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

VIVIANE ANA KOPPE 

PORTELLA

O USO DO GÊNERO E-

MAIL NAS AULAS DA 

DISCIPLINA DE LEM-

INGLÊS

Este projeto visa a sensibilização dos alunos de ensino médio técnico em administração para o

reconhecimento e uso do gênero e-mail na disciplina de LEM- inglês. Está em consonância com as

Diretrizes Curriculares do Estado para a disciplina em questão. Justifica-se muito pois neste século XXI,

as novas tecnologias nos dão, finalmente, os instrumentos para concretizar uma pedagogia humanista,

da pesquisa, da criação, que levam a uma individualização e a uma interação muito grande com os

alunos. Logicamente, o que conta não é a tecnologia em si, mas sua relação com a cultura e com o

conhecimento, a fim de proporcionar uma aprendizagem que liberta. A escola do século XXI tem que ser

diferente da antiga: é preciso atender a diversidade social e cultural das crianças, adolescentes e jovens

de hoje, proporcionando sua inclusão pela escola, bem como reconstruir os laços entre escola e

sociedade e criar uma trama de possibilidades educativas. As mudanças que as tecnologias de

comunicação exercem nas funções de professor, favorecendo seu papel de mediador, “um estimulador

da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar informação mais relevante”.

Gênero Textual; Tecnologias; 

Produção Textual

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ELIANE ARCOLEZE DA 

SILVA

Jogos pedagógicos como 

apoio da aprendizagem 

da língua inglesa

O objetivo do trabalho através de pesquisa bibliográfica é destacar a língua estrangeira (inglesa) como

disciplina curricular- dimensão histórica, e, principalmente utilizar o jogo como mediador de

aprendizagem da Língua Inglesa nos anos finais do Ensino Fundamental. Em pleno século XXI, tempos de

globalização, em que observamos mudanças rápidas profundas e provocadoras, constata-se que no

campo da educação há bastante inquietação e tentativas de encontrar novas possibilidades de ensino,

estimulando, dessa forma ao corpo discente maior participação, compreensão das mudanças. De acordo

com Kishimoto (2010), ao tratar sobre as perspectivas da educação, numa visão construtivista

interacionista destaca a importância de novas metodologias e a forma de abordar os sujeitos aprendizes.

Diante desses desafios, elegeu-se para o Projeto de Intervenção Pedagógica, a utilização dos jogos

pedagógicos como aliados, capazes de desestrangeirizar o estranho, distante, estimulando a tarefa de

realizar atividades da língua Inglesa como ações que ampliam os horizontes da cultura e conhecimento,

também de outras culturas.

língua inglesa; jogos 

pedagógicos; 

ensino/aprendizagem.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA IRANI SANTOS

Uso pedagógico da HQ 

online nas aulas de 

espanhol.

O Projeto intitulado: Uso pedagógico da HQ online nas aulas de espanhol terá como objetivo propor

encaminhamentos para a prática pedagógica de E/LE utilizando HQ online para alunos do CELEM –

Espanhol justificando-se a relevância desse projeto, uma vez que se propõe a desenvolver um trabalho

diversificado em E/LE, por meio do uso de HQ online, a fim de despertar o gosto, e a necessidade da

leitura, estimular a criatividade e a criticidade através da escrita, embasado no referencial teórico da

análise do discurso, pautando-se em autores como: Bakhtin, Marcuschi e Solé.

Língua espanhola; História em 

quadrinhos online; Novas 

tecnologias.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

IVONE DE OLIVEIRA 

MOURA FANHANI

Celular: Um desafio 

pedagógico em sala de 

aula

As mudanças tecnológicas atuais estão aumentando os desafios da realidade escolar, pois no contexto

atual nos deparamos com alunos acostumados com as tecnologias como os smartphones, tablets,

Iphone, Ipad entre outros, é uma geração que já nasceu sabendo lidar com esses recursos tecnológicos,

chamada de “geração y”, “geração da internet” ou “geração do milênio”. Essa geração desde muito cedo

usa celular, controle remoto da televisão, TV a cabo, videogames, computadores entre outros aparatos

tecnológicos, então por que não levar esses recursos para dentro da sala para tornar as aulas de Língua

Inglesa mais interessantes e, buscar a melhor maneira de trabalhar com esses aparatos tecnológicos, de

forma que se consiga explorar todas as potencialidades a favor do processo de ensino-aprendizagem. O

presente projeto tem por objetivo encontrar caminhos que levem a despertar o interesse do aluno pelas

aulas de Língua Inglesa por meio do uso dos dispositivos móveis em sala de aula. Para realizar esta

proposta, fundamentamo-nos nos estudos feitos, sobre o tema, pelos autores Antonio (2010), Lévy

(2003), Moran (1999, 2000) e Sabadin (2003). A implementação do projeto será no Colégio Estadual Rui

Barbosa com os alunos do 1º ano do Ensino Médio.

Tecnologia; celular; ferramenta 

pedagógica; ensino-

aprendizagem.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

VERONICE DE JESUS 

CARLI DE SOUZA

A utilização de jogos 

didáticos nas aulas de 

língua inglesa

Neste trabalho de Intervenção pedagógica/PDE o objetivo é pesquisar, estudar e utilizar diferentes

recursos didáticos destinados ao ensino de língua inglesa de uma sexta série do ensino fundamental da

Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, do município de Jesuítas. É consenso entre os

autores, que ensinar utilizando diversos gêneros de textos é a possibilidade de aprender

adequadamente a linguagem na escrita e na expressão oral e assim emitindo opiniões, argumentos para

defender suas opiniões com relevância e assim, se desenvolvendo como cidadão que sabe seu papel na

sociedade, consciente de seus direitos e deveres. Dessa forma, selecionou-se o gênero textual Fábula e

jogo didático para desenvolver o ensino de língua inglesa. As narrativas curtas e bem próximas da

realidade nos possibilitam uma compreensão do texto como um todo, sem no entanto, perder a

autenticidade e significado e, o gênero em foco, também permite analogias com certas características e

atitudes humanas apresentadas com humor, crítica, ironia, solidariedade, respeito, ética, ou seja, um

conjunto de valores, reconhecidos como importante instrumento didático a serem compreendidos e

utilizados na convivência diária, não apenas no ambiente escolar, mas em todas as esferas da sociedade.

Ensino de língua inglesa; Gênero 

textual fábulas; Jogos didáticos.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ALESSANDRA MATIAS 

DE LIMA

OS GÊNEROS DIÁRIO 

PESSOAL E 

AUTOBIOGRAFIA COMO 

INSTRUMENTOS PARA O 

ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUA INGLESA A 

PARTIR DO DIÁRIO DE 

ANNE FRANK

Tomando por base a proposta sugerida pelas Diretrizes Curriculares para o Ensino de Línguas

Estrangeiras Modernas do Estado do Paraná (DCE) (2008) para o ensino de línguas com base em gêneros

textuais, nosso projeto tem por objetivo favorecer o ensino de Língua Inglesa que possibilite o

desenvolvimento humano e social do aluno pela apropriação das características constitutivas e da

função social do gênero textual diário pessoal e autobiografia. Este projeto será realizado em uma turma

de 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Luzia Garcia Villar – Ensino Fundamental, Médio e EJA.

Nosso trabalho fundamenta-se na perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART,

1999/2007), no ensino de gêneros e nas capacidades de linguagem, (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004;

MACHADO E CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2008, 2009), no procedimento da Sequência Didática

(SCHNEUWLY, DOLZ E NOVERRAZ, 2004), bem como em uma abordagem de sistematização de aulas

baseada nas seguintes fases: Pre-activity, While-Activity e Post-Activity (UNDERWOOD, 1989, 1990;

OXFORD, 1990). Para isso, focaremos na compreensão e produção textual dos gêneros mencionados.

Quanto aos aspectos metodológicos, utilizaremos os seguintes instrumentos para a coleta de dados:

questionários aplicados aos alunos, diário de aprendizagem, produções dos alunos e diários de aula pela

professora pesquisadora. Tal projeto justifica-se na medida em que pode contribuir para os alunos

repensarem o contexto em que vivem, seu papel na sociedade, seu processo de aprendizagem e

desenvolvimento, além do contexto de produção em que os gêneros textuais a serem estudados se

inserem e suas funções sociais.

Interacionismo Sociodiscursivo; 

Ensino de gêneros; Compreensão 

e Produção Textual; Diário 

pessoal e autobiografia.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

CINTIA DA GUIA 

FERREIRA

HISTÓRIAS EM 

QUADRINHO COMO 

POSSIVEL INSTRUMENTO 

PARA A FORMAÇÃO DO 

ALUNO DE LÍNGUA 

INGLESA COMO AGENTE 

TRANSFORMADOR

Com base nas Diretrizes Curriculares para o Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas do Estado do

Paraná (DCE) (2008), nosso projeto visa a contribuir para uma formação crítica e transformadora do

aluno de Língua Inglesa do Ensino Fundamental no sentido de criar condições para o desenvolvimento

humano e social do aluno a partir de uma proposta com base na compreensão do gênero textual

História em Quadrinhos para o reconhecimento das suas características constitutivas considerando a

linguagem como prática social. Realizaremos este projeto em uma turma de 9º ano do Ensino

Fundamental do Colégio Estadual Machado de Assis de Barbosa Ferraz – Ensino Fundamental, Médio e

Profissionalizante. Tomamos por base os aportes teórico-metododológicos do Interacionismo

Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999/2007), do ensino de gêneros e das capacidades de linguagem,

(SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; MACHADO E CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2008, 2009) e do

procedimento da Sequência Didática (SCHNEUWLY, DOLZ E NOVERRAZ, 2004). Nossas aulas serão

sistematizadas nas seguintes etapas: Pre-activity, While-Activity e Post-Activity (UNDERWOOD, 1989,

1990; OXFORD, 1990). No que se refere aos aspectos metodológicos, os instrumentos utilizados para a

coleta de dados serão: questionários inicial e final aplicados aos alunos, atividades inicial e final dos

alunos e diários de aula pela professora pesquisadora. Com isso, também pensamos que nosso projeto

pode contribuir para a (re)organização do trabalho do professor por meio da sugestão de um material

didático que possa servir como instrumento de mediação neste processo de ensino e aprendizagem.

: Interacionismo Sociodiscursivo; 

Ensino de línguas com base em 

gêneros textuais; Capacidades de 

linguagem; Compreensão 

textual; História em Quadrinhos.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

LEONI ALEXANDRINO 

PEREIRA

Contos e encantos: 

(re)significando o conto 

de fadas por meio da 

leitura

Este projeto propõe-se a desenvolver um trabalho por meio do gênero Conto de fadas com ênfase na

prática de leitura em língua Inglesa e será desenvolvido com alunos dos anos finais do ensino

fundamental de um colégio Estadual de campo Mourão, que atende em três turnos, ao público dessa

região, regiões periféricas e zona rural. O projeto justifica-se pela necessidade de se realizar um trabalho

com o foco no desenvolvimento da leitura na língua alvo, por acreditarmos que essa prática seja

fundamental para a construção do conhecimento e para a formação do sujeito. O trabalho será

norteado teoricamente pelos pressupostos teóricos-metodológicos das Diretrizes Curriculares da

Educação Básica e também por aqueles advindos do interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2007).

A linha de pesquisa será qualitativa-interpretativista, sendo o processo e não o produto adotado como

foco central. Os dados serão coletadospor meio de questionários, algumas atividades, diários da

professora pesquisadora e diário de aprendizagem dos alunos. Esperamos que por meio da

implementação pedagógica, com o foco na leitura dos contos de fadas, o aluno possa desenvolver suas

capacidades de linguagem, (re) significar seus conceitos em relação à algumas práticas sociais, tais

como: aspectos culturais, a grupos hegemônicos, condutas preconceituosas, e também refletir sobre a

aceitação do outro para uma convivência pacífica e digna. Além disso, esperamos contribuir para o

desenvolvimento das capacidades de linguagem.

Ensino e aprendizagem de Língua 

Inglesa; Leitura; Conto de Fadas

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ANGELA MARIA 

LUDWIG BERWANGER

O uso do Facebook no 

ensino de Inglês

O presente Projeto de Intervenção será aplicado no Colégio Estadual do Campo Pedro Ernesto Garlet,

no primeiro semestre de 2015. Com o objetivo de averiguar as implicações das tecnologias existentes

entre a realidade dos educandos ao entorno escolar, para motivá-los no processo de ensino-

aprendizagem por meio do Facebook inserido na prática escolar, visando atividades diferenciadas nas

aulas de Inglês para serem realizadas tanto na sala de aula quanto em qualquer outro ambiente de

estudo, por meio da tecnologia existente, como: Laboratório de Informática, Portais Educacionais,

Celulares, Smartphones, Tablets, TV pendrive, DVD, Câmera digital e Filmadoras, de forma a harmonizar

a realidade do aluno às atividades escolares, para a superação de determinados desafios

contemporâneos, como a inserção dos dispositivos móveis no contexto da sala de aula. Este trabalho,

pauta-se nos estudos de Moran(2009), Masetto(2009), Behrens(2009), Gabriel(2013), Garcia(2012),

Kenski(2013); e, se propõe a relacionar a metodologia da disciplina de Inglês por meio da tecnologia, por

ser um recurso a mais em busca da qualidade de ensino e ao prazer de aprender.

Motivação; Facebook; Ensino; 

Tecnologia; Inglês



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ANTONIA EDI DE 

SIQUEIRA

Música: Um gênero que 

ensina e encanta nas 

aulas de inglês

Sabe-se que a música, está sendo usada como ferramenta no ensino de língua estrangeira e outras

disciplinas. Pode se afirmar que o gênero música faz parte do cotidiano das pessoas e que a maioria dos

alunos gostam de ouvir músicas. Atualmente, é um desafio ensinar uma Língua Estrangeira, pois fazer os

alunos interessarem pelo conteúdo de língua inglesa é difícil. A partir daí surge a necessidade de buscar

uma metodologia que tornem as aulas de LI prazerosas e dinâmica que despertem nos alunos à vontade

de aprender uma língua estrangeira de maneira diferenciada. E o presente trabalho tem como objetivo

mostrar aos alunos que a música pode contribuir com o processo ensino aprendizagem de Língua

Inglesa, através da compreensão oral, escrita, fala e leitura no ensina médio, pois competir com os

diversos recursos tecnológicos em sala de aula acaba sendo um desafio. E o gênero textual música foi

escolhido por ser um componente motivador e o educando tem a oportunidade de ampliar seus

conhecimentos por intermédio da mesma. Desta forma espera-se que com as estratégias de leitura os

alunos desenvolvam melhor a compreensão textual e perceba que é possível compreender qualquer tipo

de texto mesmo com as próprias limitações. Então, em relação a esse projeto espera-se que o mesmo

contribuía para a formação pessoal do aluno, tornando-os cidadãos críticos e autônomos. Diante da

apresentação de tema de letras de músicas instigantes e atividades motivadoras para o

desenvolvimento das práticas do uso da língua (listening, speaking, reading, writing), priorizando sempre

a prática de interpretação.

Música; leitura; interpretação; 

compreensão

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

EUNICE LORENZETTO 

GONCALVES

Webgincana: nova 

ferramenta na construção 

do conhecimento e 

autonomia no ensino-

aprendizagem da Língua 

Inglesa

O objetivo deste trabalho é apresentar possibilidades viáveis de ensino aprendizagem de Língua Inglesa

por meio de trabalhos em equipe desenvolvidos a partir de pesquisas na internet, desenvolvendo

atividades propostas em uma webgincana. As tecnologias digitais tendem a desenvolver a autonomia na

aprendizagem e também pode promover a interação entre seus estudantes usuários. Cabe ao professor

a tarefa de despertar a curiosidade dos alunos em desenvolver atividades que promovam o aprendizado

dentro da realidade em que estão inseridos. Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do

Paraná de Língua Estrangeira Moderna (2008, p.64), a aula de LEM deve ser um espaço em que se

desenvolvam atividades significativas, as quais explorem diferentes recursos e fontes, a fim de que o

aluno vincule o que é estudado com o que o cerca. Ressalta-se que a implementação do projeto visa à

possibilidade de uma perspectiva diferente de trabalho com o ensino- aprendizagem de língua inglesa,

incluindo professor e alunos num processo de produção do conhecimento.

webgincana; ensino-

aprendizagem de Língua Inglesa; 

autonomia; tecnologia

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA JUDITH DA SILVA LIMA

A fábula como proposta 

para o desenvolvimento 

da leitura para o ensino 

fundamental

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo mostrar que o gênero textual fábula no ensino de

Língua Inglesa pode servir como componente motivador por ser uma narrativa curta, dinâmica, reflexiva

e tem por objetivo contribuir com o processo ensino aprendizagem de língua Inglesa por meio da

compreensão da mesma. O gênero fábula utiliza do lúdico para transmitir uma lição de moral e suas

mensagens e ensinamento estão relacionados com fatos do cotidiano além do fato de propiciar o

desenvolvimento da leitura, oralidade, escrita e reflexões sobre comportamentos e atitudes em

contextos educacionais e sociais, podendo ser uma fonte rica para a prática da reflexão.

Fábula; estratégias de leitura; 

compreensão



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARIA DE FATIMA 

COUTINHO

O Gênero musical como 

motivação para o ensino 

da Língua Inglesa

Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem como tema de investigação o gênero musical e suas

contribuições no processo de Ensino e Aprendizagem da Língua Inglesa. O interesse pela temática surge

pelo fato de se observar que alguns alunos das séries finais do ensino fundamental, sentem-se

desmotivados pelas aulas de Língua Inglesa. Quanto aos alunos dos sextos e sétimos anos, observa-se

que chegam ao colégio apresentando boas expectativas em relação à Língua Inglesa, isto porque

representa algo novo à maioria desses alunos. A partir da percepção desta desmotivação apresentada

por alguns alunos, pensou-se em utilizar o gênero música como motivação para o processo de ensino e

aprendizagem da Língua Inglesa, já que este gênero é universal e estimulador de diversos sentidos,

portanto capaz de promover a aprendizagem com maior eficiência. Busca-se o aprofundamento teórico

em Bakhtin (2000) para discorrer sobre os gêneros do discurso, em Bronckart (2009) que trata sobre o

desenvolvimento da linguagem e seus processos interacionistas, em Dolz&Schneuwly (2010) como

suporte para a elaboração da sequência didática e para o desenvolvimento do processo de ensino dos

gêneros orais e escritos de maneira organizada e contextualizada, e nas DCE (2008) de Língua

Estrangeira Moderna possibilitam o acesso as orientações curriculares, além de outros autores de

artigos e teses que direcionam seus estudos ao gênero música como recurso para o ensino da Língua

Inglesa. O projeto será implementado no Colégio Estadual Costa e Silva no município de Cascavel, em

duas turmas de sextos anos do Ensino Fundamental, em que a música permeará todas as práticas de

ensino.

Língua Inglesa; música; 

aprendizagem.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

TEREZA CRISTINA 

MARQUES TOZZI

A TECNOLOGIA COMO 

FERRAMENTA DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA NO ENSINO 

DA LÍNGUA INGLESA

Dentro da linha de pesquisa: A Tecnologia e suas linguagens no processo de Ensino de Língua Estrangeira

Moderna, pretende-se estudar e analisar a influência do gênero textual História em Quadrinhos (HQs) e

o uso das Tecnologias de Comunicação Digital (TCD) no processo de ensino-aprendizagem da Língua

Inglesa. O público alvo serão os alunos do 9º ano do ensino fundamental II, do Colégio Estadual

Professor Victório Emanuel Abrozino. O objetivo do projeto é estimular a produção escrita, levando em

consideração que os alunos do 9º ano apresentam uma grande dificuldade no que tange esta habilidade

em Língua Inglesa. Sabe-se que um dos fatores é o alto grau de desmotivação, sendo assim, acredita-se

que é possível desenvolver uma relação prazerosa entre a língua e a produção escrita através do gênero

HQs e de recursos tecnológicos, dois grandes atrativos para o público infanto-juvenil.

Tecnologia de Comunicação 

Digital; Histórias em Quadrinhos; 

Produção Escrita em Língua 

Inglesa



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARCIO SANTOS DA 

SILVA

O ESTUDO DA HISTÓRIA E 

DA CULTURA AFRO-

BRASILEIRAS NAS AULAS 

DE LÍNGUA INGLESA: 

UMA PROPOSTA 

INTERDISCIPLINAR

Este projeto pretende introduzir, interdisciplinarmente, a História e a Cultura Afro-Brasileiras nas aulas

de Língua Inglesa, buscando implantar efetivamente as Leis 10.639/03 e 11.645/08, por meio da leitura

de diferentes gêneros discursivos, tais como: biografia, notícia, artigo de opinião, texto histórico, charge,

música e fragmentos de filme. O projeto será implementado com alunos do ensino médio da EJA. Como

envolve relações sociais, adotar-se-á na pesquisa a abordagem qualitativa, buscando o entendimento de

como o indivíduo vê e entende o mundo e como constrói significado e conhecimento sobre a temática

envolvida. Os procedimentos técnicos advirão da pesquisa-ação e a coleta de dados será feita pelo uso

de um questionário inicial e um final, bem como de diário do aluno e do professor e algumas atividades

selecionadas previamente. Assim, pretende-se que, ao final da implementação, os educandos consigam

`desnaturalizar` algumas formas de preconceito racial, historicamente construídas, que distanciam os

negros e a sua descendência da construção de uma identidade negra afirmativa. Acredita-se também

que o projeto possa ser relevante para a formação integral e humanizadora tanto do aluno quanto de

professores que venham dele usufruir por meio da produção didático-pedagógica e da leitura do artigo

resultante de toda a intervenção.

Valorização; Cultura; História 

Afro-Brasileira; Língua Inglesa; 

Interdisciplinaridade.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ELAYNE CHRISTINA 

RODRIGUES

O gênero conto como 

instrumento motivador 

na sala de aula

Este projeto tem por objetivo apresentar uma proposta para o ensino de Língua Inglesa, tendo por base

o gênero short story. Elegemos o gênero como um motivador para despertar o interesse e o gosto pela

leitura. A proposta é desenvolver uma sequência didática elaborada para o segundo ano do ensino

médio de uma escola pública localizada no Norte do Paraná. Por fim, esse projeto busca mostrar que as

sequências didáticas atreladas ao gênero conto é uma excelente ferramenta para que os professores

possam motivar e contextualizar suas aulas de inglês, tornando-as mais interessantes.

Língua Inglesa. Gênero literário. 

Short story. Sequência didática.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ROSAMARIA VEIGA 

FERREIRA DA COSTA

O Estrangeirismo 

presente na cidade de 

São Jerônimo da Serra

Este projeto de intervenção volta-se para o ensino de Língua Inglesa, por meio de temas e vocabulário

incorporados ao dia-a-dia dos alunos do Colégio Estadual José Ferreira de Mello, em São Jerônimo da

Serra, Paraná, de modo que haja uma ação reflexiva deste uso.Detecta-se que grande parte dos alunos

da comunidade local demonstra desmotivação para o estudo de outro idioma. Busca-se, portanto, uma

maneira de intervir neste contexto, identificando o estrangeirismo que os alunos falam sem notar.

Partimos do questionamento \'Como estimular um aluno de uma comunidade pequena, a estudar uma

língua estrangeira quando não há interesse?\' Para o desenvolvimento desta pesquisa, selecionaremos

alguns gêneros textuais de esferas variadas como TV, moda, anúncios publicitários, músicas, jogos,

esportes, turismo, revistas e novas tecnologias, tão utilizadas pelos alunos. O objetivo central desse

projeto de intervenção é levar os alunos a perceberem a importância de um idioma internacional no

mundo globalizado, do qual fazem parte, e se conscientizarem acerca dos estrangeirismos já utilizados

em seu cotidiano, visando uma aproximação efetiva com a Língua Inglesa. Como objetivos específicos o

projeto visa levar o aluno a: -Identificar os principais estrangeirismos da região de São Jerônimo da

Serra, valendo-se de pesquisas em pontos comerciais, turísticos, revistas e na Internet; -Estabelecer

relações entre culturas diferentes utilizando-se do inglês; - Refletir sobre o uso do Inglês no seu dia-a-

dia. Como fundamentação teórica, apoiamo-nos interacionismo sociodiscursivo(ISD), tendo como base

os estudos de Bronckart(2005), Schneuwly(2004), Dolz(2004), Machado (2005), Cristóvão(2010), dentre

outros. Como resultados, esperamos despertar o interesse pela Língua Inglesa

Estrangeirismo;ensino;Língua 

Inglesa

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

CLECI CARNEIRO 

MALUCELLI

Tecnologia e Educação: o 

uso pedagógico dos 

recursos tecnológicos 

disponíveis no Portal Dia 

a Dia Educação

Este estudo pretende discutir o e proporcionar ao aluno, em uma escalada progressiva, a oportunidade

de aquisição da língua por meio de diferentes encaminhamentos pedagógicos para o uso dos recursos

tecnológicos disponíveis no Portal. Pretende ainda, propiciar um ambiente de aprendizagem

interessante ao aluno e que por muitas vezes recriam situações do cotidiano, com o objetivo de que ele

possa ser o condutor da construção de seu próprio conhecimento preparando-o para agir e transformar

e a realidade.

Tecnologia; Portal Dia a Dia 

Educação;

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

GERALDA DE LOURDES 

MARCONDES

Atividades Lúdicas no 

Ensino da Língua Inglesa 

no 6º Ano do Ensino 

Fundamental

Trabalhar atividades lúdicas no processo de aprendizagem da Língua Inglesa no 6º ano do Ensino

Fundamental utilizando atividades motivadoras. Com o objetivo de despertar o interesse do aluno, nas

aulas de Língua Inglesa serão utilizados vídeos, palavras-cruzadas, caça-palavras entre outras. As

atividades serão produzidas utilizando os sites disponíveis na Web como o Discovery Education,

buscando a interação entre os alunos, despertar a criatividade e possibilitar o aprendizado do idioma.

atividades lúdicas; jogos; 

aprendizagem

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

JAMILLE GLAUCIA 

BARROS DE PAULA 

DALAZUANA

O uso de ambiente virtual 

de aprendizagem na 

formação de pofessores 

de línguas estrangeiras

Esta pesquisa tem como objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores de língua estrangeira

moderna focado na plataforma Moddle com a intencionalidade de interação entre os alunos dos cursos

do CELEM. moddle; ava;



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

JUSIANE ROCIO DE 

ANDRADE

A tecnologia como aliada 

no desenvolvimento da 

compreensão auditiva.

O presente projeto tem como propósito enfocar o uso da tecnologia como aliada no desenvolvimento da

compreensão auditiva em língua inglesa. Pela minha experiência em sala de aula tenho observado que

os aparatos tecnológicos têm auxiliado e potencializado o desenvolvimento das habilidades da língua,

porém tenho percebido que a compreensão auditiva tem sido um desafio para a maioria dos alunos, as

queixas com relação ao não entendimento do que está sendo dito é constante. A dificuldade de

compreender textos orais acaba desmotivando os aprendizes que mostram insatisfeito com o seu

desempenho nas atividades de compreensão auditiva. Com base nessa reflexão, senti necessidade de

investigar mais sobre a habilidade de compreensão oral e o uso da tecnologia, para que a partir deste

entendimento seja possível elaborar estratégias de aprendizagem mais efetivas para o desenvolvimento

da compreensão oral. Para isso, pretendo proporcionar situações reais de uso da língua, por meio de

atividades interativas que estimulem os alunos a prática da compreensão oral, bem como a reflexão

sobre o uso da língua como instrumento social para interagir no meio em que vivemos. Enfim, serão

abordadas diferentes possibilidades de uso da tecnologia e facilitar as abordagens metodológicas,

mostrando que o uso dessa ferramenta pode influenciar positivamente o ensino e a aprendizagem da

língua estrangeira.

compreensão oral; tecnologia; 

ensino;

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

LEANDRO AUGUSTO 

NASCIMENTO

O uso das tecnologias no 

ensino de Língua 

Estrangeira Moderna

A tecnologia tornou-se presente na vida de todos e deve ser utilizada em suas diversas formas para

auxiliar e aprimorar as aulas, em especial no ensino de LEM. Percebendo essa real necessidade de

modificar as aulas de Inglês do Colégio Teotonio Vilela e também de incentivar os alunos a aprenderem

mais de forma dedicada, visto que os discentes estão cada vez menos interessados nas aulas comuns, é

interessante utilizar recursos tecnológicos como por exemplo um BLOG que será criado e os alunos

poderão acessá-lo do próprio celular, tecendo comentários, opiniões, ampliando vocabulário

tecnologia; ampliação vocabular; 

blog; recursos tecnológicos; 

Ensino de LEM.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARCIA NAZARE DE 

OLIVEIRA SANTOS

O uso da Rede Social 

Educativa Conecta no 

Ensino de Língua Inglesa

Analisar o uso da rede social Conecta no desenvolvimento de conteúdos e prática de leitura no processo

de ensino e aprendizagem colaborativa da Língua Inglesa . Conecta;Leitura;Posts:Links.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARCO ANTONIO 

FABENI

Blog como ferramenta 

educacional no processo 

de ensino e aprendizagem 

de língua estrangeira 

moderna – Inglês.

A enorme difusão conhecimento devido às Tecnologias Digitais (TD), a saber, computador com acesso à

Internet e dispositivos, que trouxeram a possibilidade de acesso, em questão de segundos, a uma

imensa gama de informações vindas além-mares, fez com que a educação, que era em grande parte

“passiva”, deixasse essa característica com o advento das já mencionadas tecnologias. As barreiras que

dificultavam o acesso à informação foram rompidas, hoje já é possível estar conectado a WEB em quase

toda a parte do mundo 24 horas por dia 30 dias por mês. Sendo assim, o presente trabalho pretende

mostrar a importância do uso das Tecnologias Digitais no ambiente escolar, e um blog será utilizado para

permear o processo de ensino/aprendizagem.

tecnologias digitais, blog, 

mobilidade e educação



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARIA CRISTINA DIAS 

BITTENCOURT

As tecnologias e mídias 

sociais a serviço do 

ensino de LEM - língua 

estrangeira moderna

Professores analógicos e alunos digitais são uma incompatibilidade presente nas salas de aula da

contemporaneidade. Minimizar o descompasso entre as habilidades tecnológicas de professores e

alunos é uma necessidade nesse contexto. Utilizar-se dessas ferramentas para o ensino de uma Língua

Estrangeira Moderna é possível e alinha-se perfeitamente às Diretrizes Curriculares, onde o discurso

como prática social é o conteúdo estruturante. Discursos se fazem através de gêneros textuais e, nessa

perspectiva, as mídias estão enquadradas, de modo que a apropriação de tais tecnologias e mobilidade

digital podem ser ferramentas pedagógicas que dinamizam as aulas e, dessa forma, ampliam as

possibilidades de êxito para alunos e professores.

Mobilidade; Tecnologia; 

Aprendizagem; Metodologia; 

Ferramentas Pedagógicas.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ROSANA DO ROCIO 

ROCHADEL GANTZEL

A comunicação e a 

Música no ensino - 

aprendizagem da Língua 

Inglesa

Na trajetória dos métodos de ensino de língua estrangeira, conseguimos perceber a evolução das

metodologias pelas quais se pode aprender uma segunda língua. Ao longo do tempo surgiram várias

metodologias para aprimorar o ensino e facilitar a aprendizagem. Através destas metodologias, o ensino

de LE deve possibilitar ao aluno uma visão de mundo ampla, onde ele possa externar o conhecimento

que está adquirindo. Desta forma as pessoas envolvidas no processo pedagógico devem fazer uso da

língua que estão aprendendo em situações significativas e relevantes, desenvolvendo também outras

habilidades como oralidade, compreensão auditiva, escrita e leitura, que são priorizadas nos Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCNs). Um aluno bem sucedido em LE é aquele que tem condições de se

comunicar efetivamente na língua que está aprendendo. O objetivo deste trabalho é verificar se a

interação entre a música e os conteúdos inseridos em contextos reais podem resultar em uma

aprendizagem mais significativa, aumentando o interesse dos alunos em apreciar as aulas de LE.

Metodologia; Aprendizagem 

significativa; Música

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SANDRA AGUERA 

ALCOVA SILVA

O uso pedagógico da rede 

social Edmodo: Formação 

continuada de 

professores e a 

socialização do 

conhecimento

A intenção de estudo no PDE 2014, é realizar uma proposta de formação de professores de Língua

Estrangeira Moderna - Espanhol do Colégio São Paulo Apóstolo de Curitiba com o objetivo de

proporcionar ao referido professor a teoria e prática do ensino e aprendizagem on-line por meio da rede

social Edmodo. O Edmodo é uma Plataforma Social Privada e Gratuita para Educação muito parecida

com o Facebook, mas desenvolvida para fins educativos, ou seja, é uma rede social de aprendizagem

voltada para professores, alunos e escolas com acesso gratuito. É um ambiente que permite acesso a

qualquer momento, local e também em dispositivo móvel, neste aspecto o professor além do ensino

presencial possui a sua disposição um ambiente que poderá ser utilizado para discussão, reflexão e

construção do conhecimento, e isto rompe os limites físicos da sala de aula. A proposta aqui terá como

foco apresentar aos professores os fundamentos teóricos e metodológicos que orientam a educação

virtual para o uso do Edmodo, como também, possibilitar a reflexão sobre as possibilidades e limites

oferecidos pelas tecnologias aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem. No ensino da língua

espanhola é possível implementar no Edmodo atividades colaborativas que desenvolvam as habilidades

lingüísticas e comunicativas além de conhecerem as diferentes variedades da língua, promovendo a

aprendizagem, envolvendo e estimulando os alunos nas atividades elaboradas pelo professor. Aprendizagem,formação,edmodo



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA SILMARA BENATTO

Produção de material 

didático destinado à EJA, 

a partir da concepção 

Bakhtiniana de linguagem 

e dos pressupostos da 

interculturalidade 

vinculada às 

especificidades da 

modalidade.

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade que necessita de material de apoio diferenciado, que

contemple o universo desses alunos. Esse material precisa ser condizente com suas necessidades,

aproveitando e respeitando os conhecimentos adquiridos de forma não padrão. Este projeto visa à

elaboração e aplicação de material didático, que terá como pano de fundo as especificidades da

educação de Educação de Jovens e Adultos, apoiando-se nos estudos do Círculo de Bakhtin, por trazer

uma concepção que privilegia o aspecto social da linguagem e que dialoga com os pressupostos da

interculturalidade, pois o processo de aquisição de uma língua também implica conhecer a cultura do

outro e entender sua história. A produção de material será pautada nos gêneros discursivos que

integram o universo social do aluno adulto, trabalhando a língua não dissociada da leitura do mundo e

valorizando o saber e a cultura do aluno auxiliando para que ele se reconheça sujeito de sua historia.

EJA; Interculturalidade;material 

didático;Bakhtin

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

VALDENICE 

DOMINGUES FREIRE

Dinâmicas e jogos 

educacionais

O objetivo desse projeto é fazer estudo e reflexão sobre o uso de dinâmicas e jogos educacionais no

ensino da Lingua Inglesa e sua contribuição para melhorar a aprendizagem tornando-a significativa e

prazerosa.

Dinâmicas; jogos; Língua Inglesa; 

6º Ano

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

VANIA MARIA CENCI 

STEDILE

O bullying e seu impacto 

para o ensino-

aprendizagem da língua 

inglesa

Este trabalho tem o intuito de refletir sobre a problemática do bullying no Ensino Médio e seu impacto

no ensino aprendizagem da língua Inglesa. Atitudes de desrespeito e preconceito são características

humilhantes deste fenômeno, causando nas vítimas, um efeito devastador; principalmente porque

atingem a autoestima do adolescente e interferem diretamente no rendimento escolar. Com ações

pedagógicas baseadas no Letramento Crítico, objetivamos conscientizar nossos alunos sobre as

consequências do bullying, amenizando problemas existentes e prevenindo casos futuros. bullying; respeito; consequências

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA EDEMUNDO GLIENKE

O uso da linguagem oral 

em Língua Estrangeira 

Moderna – Inglês em sala 

de aula – despertando 

interesses e ampliando 

possibilidades.

A proposta deste projeto é analisar e discutir as possíveis causas do crescente desinteresse de grande

parte dos alunos pelo aprendizado de uma segunda língua, especialmente no uso da oralidade em língua

inglesa, principalmente nas séries finais do Ensino Fundamental II. Para esse fim, utilizamos a linha de

estudo Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula.

Centramos nossa pesquisa em buscar conhecer as questões que implicam nessa desmotivação por parte

do aluno, buscar a explicação através de pesquisa bibliográfica e práticas, observando se as

metodologias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem atendem às reais necessidades dos nossos

educandos, ou ainda, se a questão sociocultural em que o aluno está inserido, com pouca perspectiva de

seguimento em seus estudos, ou o fato de considerar que a língua inglesa terá pouca importância para

sua vida futura, são as implicações diretas na problemática ora apresentada. Mediante estas

constatações, buscaremos alternativas para uma possível solução de ordem prática diária que possa

tornar o inglês atraente novamente, especialmente para essa nova geração “informatizada” que busca

informações a cada instante, mas em sua maioria, de modo superficial e partilhado.

Língua Inglesa; Oralidade; Prática 

diária; Ensino-aprendizagem.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ANDREIA CARLA 

FUNGHETO

A canção infantil como 

recurso motivador de 

aprendizagem nas aulas 

de Língua Espanhola na 

Educação Básica

Ao decorrer dos anos se torna cada vez mais difícil motivar alunos para o aprendizado de uma língua

estrangeira dentro do ensino regular. Com o intuito de fazer com que o indivíduo se sinta estimulado a

aprender a língua espanhola optou-se por desenvolver esse projeto utilizando da canção infantil para

despertar o gosto pela aprendizagem de uma segunda língua.

Canção; aprendizagem; 

motivação; tecnologia.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA EDICLEA DA SILVA

Inglês interdisciplinar, é 

possível?

A Língua Inglesa vem sendo amplamente incorporada ao cotidiano, mesmo que de forma discreta.

Sendo assim, é cada vez mais necessário o conhecimento desta linguagem.Tal aprendizado pode se

efetuar de maneira interdisciplinar... Inglês; interdisciplinaridade

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

LUCILENE ROHLING 

GHIZONI BEAL

DA SALA DE AULA À 

CLASSROOM:PELAS VIAS 

DO CIBERESPAÇO 

DESTERRITORIALIZANDO 

E RETERRITORIALIZANDO 

CONHECIMENTOS DE 

LÍNGUA INGLESA NO 

ENSINO MÉDIO

O projeto consiste em uma pesquisa que objetiva elaborar material didático digital para as aulas de

Língua Inglesa a serem ministradas no Colégio Estadual Arnaldo Busato para a 2ª série do Ensino Médio,

valendo- nos dos avanços da Ciência e da Tecnologia digital. Compreendemos o uso das mídias sociais,

em especial o uso do Facebook para o ensino de Língua Inglesa como uma estratégia mais atrativa,

dinâmica e interessante para os alunos que dominam o uso destas com bastante facilidade, e, portanto

entendemos que as aulas de Língua Inglesa podem ganhar maior interesse e serem mais valorizadas

pelos estudantes desta faixa etária. Sabendo-se que a rede social é um espaço de interação e construção

do conhecimento, principalmente através do grupo e atividades online, os alunos farão as atividades,

postagens, comentários. O projeto propõe estimular a busca pela informação e pela leitura/prazer,

podendo ser transformada em conhecimento pelo aluno. Para tanto se faz necessário, o uso das redes

sociais que se tornará uma extensão da sala de aula, na qual o professor postará links interessantes que

podem complementar os conteúdos trabalhados, divertir e estimular o aluno a comentar sobre tópicos

destacados. Com este trabalho pretendemos, de fato, deixar as aulas de Língua Estrangeira Moderna

LEM – Inglês, mais envolventes, atraentes e criativas e para isso o que precisamos, nós professores,é

dedicar nosso tempo para nos preparar tecnologicamente, preparar aulas atraentes e que venha de

encontro ao interesse e ao crescimento dos alunos enquanto aprendentes e cidadãos de um mundo que

se modifica a passos largos.

ciberespaço, redes sociais, língua 

inglesa, conhecimento



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA VALTENOR HANG

O Gênero Notícia em 

Inglês e a formação de 

Identidades Históricas

O presente trabalho refere-se ao papel da notícia como um elemento linguístico e sua função ideológica,

visando à realização de atividades para além da simples decodificação linguística; nas quais o gênero

discursivo notícia sirva como elemento articulador no processo de ensino-aprendizagem em língua

inglesa. Pretende-se enfatizar a oralidade e leitura em língua inglesa, considerando o desenvolvimento

da consciência crítica dos estudantes, tendo em vista o caráter ideológico deste gênero. Por meio das

atividades propostas na produção didático-pedagógica, buscamos o reconhecimento da diversidade

linguística e cultural, reforçando o próprio envolvimento discursivo dos estudantes numa perspectiva

emancipatória e de garantia da cidadania. A aquisição das habilidades relacionadas à língua inglesa,

associadas ao contexto sócio cultural em que vivem, podem transformar os estudantes em sujeitos mais

críticos; capazes de demonstrar autonomia e participar ativamente na construção de sua história. Além

disso, pretende-se que o aluno esteja ciente do papel da mídia neste mundo globalizado, o modo como

as notícias influenciam a maneira de pensar, sentir e viver. Por intermédio da exposição de conceitos,

reflexão e estudos, os alunos possivelmente perceberão a importância de se estudar a língua inglesa,

presente em todo o planeta como língua franca da sociedade da comunicação e do conhecimento.

Pensando nas características do homem atual, que vive os desafios de seu tempo histórico,

intencionamos resgatar o valor e poder da palavra como constitutiva do ser humano. Sendo o gênero

discursivo notícia multitemático; destacaremos as veiculações ocorridas durante os eventos da copa do

mundo de futebol 2014 e as olimpíadas de 2016, ambos sediados no Brasil.

elemento linguístico; função 

ideológica; gênero discursivo; 

ensino-aprendizagem; mídia

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

APARECIDA ALVES 

RODRIGUES

Jogos pedagógicos como 

instrumentos para o 

ensino da língua inglesa

Este projeto objetiva trabalhar os conteúdos curriculares propostos para a disciplina da Língua Inglesa,

tendo os jogos como instrumentos pedagógicos, buscando alcançar um ensino-aprendizagem de forma

lúdica, cognitiva e interacional. Para alcançar tal intenção, utilizar-se-á uma abordagem de pesquisa de

base qualitativa, uma vez que busca o processo mais que o produto, tendo o professor pesquisador

como observador participante. Os sujeitos da pesquisa serão os alunos do 6º ano do Ensino

Fundamental do Colégio Estadual Dom Bosco do município de Mariluz/PR. Os dados serão coletados por

meio de questionários investigativos, observação, diário dos alunos, diário da professora e fotos. Espera-

se que a prática pedagógica resultante de um trabalho com jogos especialmente preparados dentro de

uma perspectiva vygotskiana traga um maior envolvimento, mais motivação tanto para o professor

quanto para os alunos e uma tão sonhada aprendizagem significativa.

Jogo; Instrumento; Lúdico; 

Cognitivo



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

GILZA DE ALMEIDA 

SANTANA

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS COMO 

FERRAMENTA PARA O 

ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA

Por meio deste projeto visamos desenvolver atividades que auxiliem a construção de novos

conhecimentos na disciplina de língua inglesa, utilizando recursos tecnológicos disponíveis na escola

como ferramenta para o ensino. Os sujeitos da pesquisa serão alunos de uma turma de 4º ano de uma

escola pública do município de Mariluz, procedentes tanto da área rural quanto da área urbana. Seu

desenvolvimento se dará com vistas à uma perspectiva qualitativa concretizada na pesquisa-ação, sendo

os dados coletados no primeiro semestre de 2015, por meio de observações, questionários inicial e final,

diários do professor pesquisador e dos alunos, bem como atividades dos alunos previamente

selecionadas. Nosso referencial teórico embasa-se principalmente em Vygotsky (2008), Belloni (2009),

Paraná (2008). Acreditamos que o trabalho abrangendo diferentes gêneros textuais, com temáticas

significativas, ressaltados com o auxílio dos recursos tecnológicos, poderá se mostrar como um incentivo

para tornar as aulas de língua inglesa em um ambiente de ensino motivador que resulte numa

aprendizagem efetiva.

Recursos Tecnológicos; Gêneros 

Textuais; Língua Inglesa.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ANA DE OLIVEIRA 

KLINGESKI

O gênero textual HQs em 

Língua Inglesa tendo 

como foco a diversidade 

cultural.

O presente projeto tem por finalidade propor um trabalho com o gênero textual história em quadrinhos

em Língua Inglesa, tendo como foco a diversidade cultural. Os educandos terão contato com vários

textos desse gênero que permitiram tratar o tema abordado dando ênfase a educação do campo e

indígena. Através da leitura e discussão de HQs os educandos poderão identificar situações de

preconceito, ainda presentes em nossa sociedade. Também terão a oportunidade de conhecer e

valorizar a cultura local, valorizando a sua identidade e respeitando as diferenças do gênero, geração,

raça, credo e fomentando atitudes de não discriminação. As HQs serão produzidas por aluno indígena,

que mora na aldeia Guarani, Marrecas e a HQ do campo será produzida por um aluno que trabalha e

reside na zona rural. Destacaram aspectos culturais na visão de um indígena e um camponês. O projeto

de implementação foi embasado nos pressupostos teóricos do Interacionismo sociodiscursivo

(ISD/2008), ( BRONCKART,1999/2003/2007), bem como no ensino de línguas com base em gêneros,

capacidades de linguagem ( SCHNEUWLY E DOLZ, 1998) e ( CRISTOVÃO, 2007).

HQs; diversidade; indígena, 

educação do campo; cultura; 

identidade.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA CLAUDIA JONSON

O anúncio publicitário 

como ferramenta 

motivacional para 

ensinar/aprender Língua 

Inglesa

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma proposta de leitura de anúncios publicitários

utilizando várias imagens e ideologias, com os alunos de 9º Ano do Colégio Estadual Vereador Heitor

Rocha Kramer, a fim de que desenvolvam o interesse pela Língua Inglesa, e assim concentrem-se nas

diversas interpretações, de modo a levá-los a observar os diferentes efeitos de sentido que deles

decorrem. Pretende-se analisar os efeitos de sentido produzidos pelos anúncios publicitários

selecionados e discutir sobre a ocupação na sociedade, visando também o rompimento de estereótipos.

Os anúncios publicitários veiculados pela mídia, comumente usam mecanismos linguísticos e também

imagens, que tendem não só acordar nosso inconsciente para a aquisição do produto retratado, mas

atuam também como extraordinários disseminadores de valores e ideologias. Sendo assim, faz-se

necessário uma leitura crítica, onde as pessoas estão sendo soterradas constantemente por imagens

apelativas, textos arguciosos e ambíguos, e representações com muita carga ideológica. Então, tem-se o

objetivo de aliar o interesse pela mídia com o desencanto pela Língua Inglesa. Portanto, ler com

criticidade a imagem imposta pela mídia faz com que os alunos entendam como ela vem sendo

representada ao longo do tempo, levando-os a compreender quais conceitos e valores nascem dessa

“publicidade”, já que o inglês é a língua universal e para tanto, não se trata de uma imposição linguística,

mas sim, da realidade de um mundo totalmente moderno e globalizado.

Anúncio Publicitário, análise, 

leitura

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

DANIELI DO 

NASCIMENTO 

BELTRAME

O Gênero Textual Música 

com reflexão sobre o 

papel da mulher na 

sociedade atual

Ao analisarmos o papel da mulher na sociedade atual percebe-se uma profunda mudança através dos

tempos. Tais mudanças sofreram influência da mídia e dos meios de comunicação na vida cotidiana do

ser humano. Diante deste contexto, o da globalização das informações, o presente projeto tem como

objetivo analisar a identidade da mulher na sociedade brasileira através da elaboração de uma Unidade

Didática com os alunos da 3ª série do Colégio Estadual do Campo Professor Júlio Moreira- Faxinal do Céu-

Pinhão, na disciplina de inglês-LEM. Durante a elaboração da Unidade Didática, as atividades serão

construídas através do gênero textual música. Para a elaboração do projeto, serão utilizado como

referenciais metodológicos a pesquisa bibliográfica, com base em teorias pós- estruturalistas de

identidade e aprendizagem de línguas. A Unidade Didática será aplicada no primeiro semestre de 2015,

com os alunos da 3º série do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo Professor Júlio Moreira. Após

a aplicação da Unidade Didática, os dados coletados serão sistematizados e divulgados por meio da

produção de um artigo acadêmico.

Música, Identidade, Sociedade, 

Reflexão, Mulher



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA ELIS SANDRA TEDERKE

Contribuição das 

tecnologias imersivas 

para o ensino da Língua 

Inglesa

O presente trabalho objetiva apresentar o projeto: “Contribuição das tecnologias imersivas para o

ensino da Língua Inglesa”, desenvolvido por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),

criado pela Secretaria de Estado da Educação-PR que favoreceu esta iniciativa, visto que com a imersão

das novas tecnologias, as aulas tornam-se mais motivadoras aos nossos alunos, considerando suas

praticidades e instrumentos essenciais para a realização das mesmas, assim permitindo adquirir

conhecimentos não apenas por palavras, mas também por sons, vídeos, músicas, filmes, jogos, internet,

entre outros, sendo uma linguagem mais dinâmica e interativa, que se torna cada vez mais utilizada

nessa época de tempo acelerado em que vivemos. Portanto, visa propiciar aos alunos condições para

que participem nas aulas de Língua Inglesa, através desses recursos, como mediação facilitadora do

processo ensino-aprendizagem. E assim, melhorar a prática pedagógica com o desenvolvimento de

atividades curriculares, para que os alunos façam o uso da Língua Inglesa em situações significativas e

práticas na sala de aula e no seu dia a dia.

Imersão; Língua Inglesa; 

tecnologias imersivas; ensino.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

JANETE TELES DE 

SOUZA

A Webquest como 

Recurso de 

Potencialização da 

Aprendizagem dentro da 

Concepção Sócio 

Interacionista da Língua

O presente projeto intitulado A Webquest como Recurso de Potencialização da Aprendizagem dentro da

Concepção Sócio Interacionista da Língua tem o intuito de incentivar no aluno a participação mais

efetiva com o conteúdo, acredita-se que através dos recursos disponibilizados dentro da webquest, que

por si só já é uma ferramenta destinada a desenvolver certas habilidades de pensamento como:

comparação; classificação; dedução; análise de perspectivas, inferências, entre outras, possam contribuir 

de modo positivo na capacidade de entendimento dos assuntos vistos. Os temas abordados serão

escolhidos a partir do gênero textual fábula, por ser este um gênero que pode incitar discussões e

reflexões a respeito da moral da história.A potencialização da aprendizagem, referente à ampliação de

tempo e espaço do aluno com o conteúdo através do estudo dirigido da webquest, que proporciona que

eles possam estar em contato com o assunto não só na sala e nem somente naquele tempo

preestabelecido, bem como a socialização dos objetos de estudos debatidos a partir da moral das

fábulas trabalhadas, também são motivos de atenção refletidos neste projeto.

Língua Inglesa, Webquest, 

Sequência Didática, Sócio 

Interacionista, Fábula



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

JAQUELINE DE 

ANDRADE BORGES

O gênero Video Tour 

como instrumento de 

ensino de Língua Inglesa e 

de valorização da 

identidade local.

Este trabalho apoia-se na concepção de gênero textual e sequência didática advindas da teoria do

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) e pretende-se produzir e

aplicar uma sequência didática do gênero Video Tour, baseada em um modelo didático do gênero, para

desenvolver nos alunos as quatro capacidades de linguagem (capacidade de significação, de ação,

discursiva e linguístico-discursiva) em relação a esse gênero para que, apropriados das características do

gênero, possam construir seus próprios video tours locais. Esta proposta justifica-se pelo fato de que,

por parte dos alunos, há um descontentamento e um auto preconceito com relação à região onde eles

moram, o que contribui para que se sintam incapazes e menos valorizados que os jovens das regiões

mais próximas do centro da cidade. Assim, a sequência didática do gênero Video Tour levará em

consideração a realidade dos alunos, resultando na produção de um video tour local, pelos alunos, com

informações positivas sobre espaços e pessoas, numa busca da valorização e do respeito às suas

histórias e seu bairro. A aplicação da sequência didática será destinada aos alunos do terceiro ano do

Ensino Médio, haja visto que não é ofertada a disciplina de Língua Inglesa no segundo ano, deixando

uma lacuna a qual precisa ser preenchida, e também, são eles, que de acordo com observações feitas no

cotidiano escolar, demonstram menor interesse pela disciplina em questão. Espera-se com esta prática

de ensino com gêneros textuais, proporcionar uma aprendizagem mais efetiva e significativa da língua

para os alunos.

gêneros textuais; gênero Video 

Tour; ensino de inglês, 

valorização da identidade local.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ANGELA MARIA 

RUFINO DE AZEVEDO

Playing: Os jogos como 

apoio ao ensino do Inglês 

para alunos com 

Deficiência Intelectual na 

Sala de Recursos

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica visa propor atividades através de Jogos Pedagógicos

adaptados para o apoio do ensino da Língua Inglesa na Sala de Recursos, a fim de que os alunos com

necessidades educacionais especiais, sendo nosso público alvo o Deficiente Intelectual, possam rever

conteúdos que às vezes não foram assimilados dentro da sala de aula, devido suas dificuldades. Assim,

acreditamos que o aluno que apresenta tais dificuldades e com o diagnóstico para essa deficiência,

poderá ter mais chances de aprender uma língua estrangeira – inglês – se estiver imerso na Sala de

Recursos, tendo os jogos como método de aprendizagem. No que se refere à importância do

aprendizado da Língua Inglesa, temos que esta é uma língua universal, comercial e social, e que todos

tem o direito de aprendê-la, inclusive os alunos com necessidades educacionais especiais. Para que se

alcancem os objetivos traçados, elaborou-se uma estratégia de ação que se baseia em entrevistas

informais, análises de resultados, elaboração dos Jogos Pedagógicos, desenvolvimento de atividades

com os alunos DI e avaliação dos resultados sobre a aprendizagem. Esperamos que a realização desse

projeto contribua para a inclusão do DI, no sentido de que esse tenha de fato um aprendizado próximo,

se não semelhante, aos dos demais alunos das classes comuns da rede regular de ensino.

Língua Inglesa; Jogos; Deficiência 

Intelectual; Sala de Recursos.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ELAINE TEODORO 

MACHADO

Música: uma abordagem 

dinâmica e interativa para 

as aulas de LEM-Inglês

O presente projeto de intervenção pedagógica está voltado ao PDE (programa de Desenvolvimento

Educacional) a fim de buscar estratégias que auxiliem o professor no processo de ensino-aprendizagem

nas aulas de LEM Inglês. Percebendo a grande dificuldade que os professores de Inglês enfrentam no

cotidiano escolar, buscamos ferramentas que despertem o interesse dos alunos estimulando-os a

aprender uma nova língua. Contudo é através da música, que já faz parte do dia a dia de todos que

buscaremos um ensino de qualidade e consequentemente um resultado expressivo na apreensão dos

conhecimentos necessários para a aquisição de Língua Inglesa.

LÍNGUA INGLESA, MÚSICA, 

ENSINO APRENDIZAGEM

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARIA LUCIA DE 

ALMEIDA

Ler e fazer gibis para 

avançar em Língua Inglesa

As Histórias em Quadrinhos (HQs) podem contribuir de diversas formas no ensino de línguas pois, além

de divertir, esse gênero literário também pode fornecer subsídios para o desenvolvimento da

capacidade de análise, interpretação e reflexão do leitor. As HQs podem também estimular a imaginação

e a criatividade e, fundamentalmente, despertar o interesse pela leitura e escrita, contribuindo para a

produção de textos fazendo com que ampliem o vocabulário em língua estrangeira de forma motivadora

e dinâmica. O presente projeto se desenvolverá em um 9º ano do Ensino Fundamental da Escola

Estadual Castro Alves- EF do município de Pinhalão-Pr. O mesmo visa ampliar o vocabulário dos alunos

de uma maneira prazerosa e agradável, permitindo aos mesmos expandir seus conhecimentos em uma

segunda língua, bem como, permitir que apresentem seu talentos para criação de histórias em

quadrinhos. Pretende-se então com esse projeto estimular a construção do conhecimento de Língua

Inglesa mediante o uso de histórias em quadrinhos diversificadas e proporcionar aulas mais dinâmicas,

atrativas e relacionadas com o cotidiano do aluno, mobilizando a capacidade de análise crítica, reflexão

contextualizada e sistematização do conhecimento de forma significativa e assim possibilitar aos alunos

por meio de uma linguagem diferenciada a ampliação do vocabulário em LEM Inglês, propiciando aos

mesmos um trabalho mais atrativo e motivador que os levará a compreender melhor a estrutura da

Língua Inglesa em nosso dia a dia. Despertando então, nos mesmos o interesse por uma segunda língua,

que não seja sua língua materna.

Produção textual;Histórias em 

Quadrinhos;Aprendizagem 

significativa



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ROSILAINE BLANCO 

CARDOSO

A prática da 

interdisciplinaridade por 

meio do gênero textual 

reportagem

Devido a globalização e comunicação pela internet, aprender uma língua estrangeira como a língua

inglesa, é indispensável para a formação do indivíduo que está inserido num contexto social

mundializado, pois o aprendizado dessa língua é essencial para o seu desenvolvimento pessoal,

profissional e cultural, além de permitir o acesso a uma ampla rede de comunicação e à grande

quantidade de informações presentes na sociedade atual. Porém, ensinar Língua Inglesa nas escolas

públicas tem se tornado, cada vez mais, um desafio para os profissionais que atuam nessa área, uma vez

que, o ensino de idiomas encontra muitas dificuldades, como a falta de interesse por parte dos alunos

em aprender a Língua Estrangeira. Diante do exposto, pretende-se neste projeto favorecer a

contextualização do ensino pelo princípio da interdisciplinaridade, pois o que se observa na educação

atual é a ênfase ao ensino de conteúdos isolados, e por meio da interdisciplinaridade pode-se

desenvolver um trabalho integrado com os conteúdos de outras áreas, buscando os possíveis pontos de

convergência entre as várias áreas, propiciando uma abordagem epistemológica entre as disciplinas.

Este trabalho interdisciplinar será realizado por meio do gênero textual reportagem sobre o tema

sustentabilidade, pois a leitura de diferentes textos contribui para o aprendizado mais dinâmico e

contextualizado.

Língua; gênero textual; 

interdisciplinaridade

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

WANDERLEIA MARIA 

CURAN

Música como ferramenta 

pedagógica na exploração 

do conhecimento da 

língua e da cultura.

A finalidade desse trabalho é desenvolver atividade em sala de aula utilizando a música em inglês como

um recurso prazeiroso para o ensino da língua inglesa. A intenção é desenvolver uma Sequência Didática

que auxilie o professor na sua prática pedagógica, assim como o desenvolvimento e aperfeiçoamento da

oralidade do aluno. Uma garantia de maior solidez na continuidade será assegurada pela

intertextualidade, que irá corroborar na formação de um leitor crítico, ilustrando a importância do

conhecimento de mundo e como esse fator interfere no nível de compreensão do contexto em que é

inserida a música. A escolha do trabalho com música leva em consideração as dificuldades dos

estudantes, formados quase que exclusivamente por adultos e adolescentes que necessitam trabalhar

durante o dia. Por meio de observações realizadas ao longo das atividades docentes, percebe-se que a

escola pública recebe alunos advindos de diferentes realidades sócios culturais e econômicas, com

objetivos e interesses diversos. Estas desigualdades são claramente refletidas no aprendizado da língua

inglesa, prejudicado por preconceitos e interesses desconexos que fazem a maior parte dos alunos

enxergarem a disciplina como difícil e inacessível. A música faz parte de nosso dia a dia e sempre fez

parte da história do homem. O poder da música vai além da nossa razão e tem a capacidade de alterar

nosso comportamento e consequentemente nossos destinos. Este trabalho pretende que a música traga

um retorno no aprendizado tão marcante quanto às emoções que ela é capaz de deixar em nossos

sentimentos.

música;sequência didatica; 

conhecimento



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA ANA PAULA GOBOR

Snow white e Mirror 

Mirror:um estímulo para 

a aprendizagem da língua 

inglesa por meio do conto 

de fadas e sua respectiva 

adaptação 

cinematográfica.

Em consequência do desinteresse de uma grande parte dos alunos pela escola, principalmente pela

língua inglesa nos anos finais do Ensino Fundamental, percebe-se que há a necessidade de uma prática

inovadora que faça com que a visão do ensino de línguas supere fins utilitaristas e torne a aprendizagem

mais significativa. Para inserir no contexto dos alunos a motivação e o interesse que vai se perdendo no

percurso de sua caminhada escolar, pensou-se em utilizar o gênero textual contos de fadas e o filme

como um meio de estímulo para a aprendizagem. Assim, o objetivo desse trabalho é despertar o

interesse pela aprendizagem da língua inglesa e dar oportunidade para que os alunos entrem em

contato com a literatura em língua inglesa. A escolha desse gênero se deu porque os contos de fadas

possuem um conteúdo muito rico pela diversidade de temas a serem abordados e por atraírem a

curiosidade dos alunos de qualquer idade. Além disso, os filmes também poderão estimulá-los porque

hoje em dia o aluno está em contato com a tecnologia e seu interesse gira cada vez mais em torno do

visual e do imagético. Pretende-se, então, abordar a leitura crítica do conto de fadas Snow White e de

sua adaptação cinematográfica, Mirror Mirror, visando uma interpretação e uma reflexão mais

profunda, podendo assim relacionar os conteúdos com a sua realidade e situações do dia a dia. Para

tanto, utilizou-se os autores Bettelheim (1980), Coelho (1991), Hutcheon (2011), entre outros.

Língua inglesa; Contos de Fadas; 

Adaptação; Literatura de Língua 

Inglesa.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA CLOVIS PONTAROLO

O ENSINO DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA MODERNA 

POR MEIO DA 

UTILIZAÇÃO DO 

COMPUTADOR 

INTERATIVO COM O 

COMPLEMENTO DA 

LOUSA DIGITAL

A tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano escolar, seja pelos equipamentos disponíveis na

escola, seja pelos aparelhos trazidos pelos alunos, e o professor, com essa perspectiva de aparecimento

cada vez mais explícito da tecnologia no cotidiano escolar, tem a opção de aproveitar e adaptar às suas

aulas ao que é novidade hoje nas escolas em termos de tecnologia, a lousa digital. Ela possibilita ao

professor, uma aula muito mais interativa e que melhora o engajamento dos alunos e sua participação

nas atividades da sala de aula. Porém, o que se encontrou com resultado de pesquisas recentes, é que os 

professores não estão utilizando a lousa digital na sua prática pedagógica, e ao serem questionados,

justificam esse não uso à falta de capacitação. Por isso, esse trabalho pretende desenvolver um curso

com professores de Língua Inglesa do Colégio Estadual Francisco Ramos no Município de Guamiranga –

PR, voltado diretamente à prática da disciplina com a lousa digital, proporcionando espaço para

discussão, aprimoramento e elaboração de atividades que poderão ser utilizadas posteriormente em

suas aulas.

Educação; tecnologia; lousa 

digital



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

JANICE APARECIDA 

POPI

O jogo no Ensino de 

línguas: (im) 

possibilidades

O presente projeto de intervenção pedagógica desenvolvido como requisito para formação de

professores PDE, 2014 da Secretaria de Estado da Educação do Paraná tem como título: “O jogo no

Ensino de Língua Inglesa: (im) possibilidades\". Tem como objetivo \"utilizar jogos digitais ou não digitais

no ensino de Língua Inglesa para alunos de faixa etária variada no CELEM (Centro de Línguas

Estrangeiras Modernas)”. Será desenvolvido no Colégio Estadual Padre José Orestes Preima, no interior

do Município de Prudentópolis. Utilizar os jogos nas aulas de LEM foi uma das estratégias de ações

pensadas para obter melhores resultados no ensino-aprendizagem, uma vez que nossos alunos estão

vivendo a era da tecnologia e assim sendo, “a escola e o professor precisam estar conectados com o

cotidiano do aluno”. Nesse sentido “procurar-se-á desenvolver um trabalho voltado para melhorias no

ensino de Língua Inglesa, tendo os jogos como principais aliados para que essas melhorias possam

acontecer de maneira satisfatória”.

Recursos Tecnológicos; Jogos; 

Ensino-Aprendizagem

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

LUCIA SERBAI 

SOLOBODZIAM

Integrando a música, a 

criticidade e as 

Inteligências múltiplas 

como uma alternativa de 

ensino de Língua Inglesa.

O uso de músicas em sala de aula não é algo novo, sendo assim, o presente projeto tem por objetivo

verificar quais benefícios e as dificuldades que o ensino de Le por meio da música, na perspectiva das

Inteligências Múltiplas podem trazer para a sala de aula de língua Inglesa. Desta forma, serão

desenvolvidas atividades que propiciem novas possibilidades de aprendizagem da referida língua,

valorizando as diferenças individuais, visando o desenvolvimento das habilidades (leitura, escrita,

auditiva e oral) que promovam o uso competente da língua, bem como ampliar as possibilidades de

ensino e oportunizar a construção de sentidos por meio da interação entre as IM e as possibilidades de

entendimento das letras de música em relação à vida em sociedade do educando.

Língua Inglesa; música; 

Inteligências Múltiplas.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA MARISA REMAR

O uso do blog como 

estratégia de 

aprendizagem no ensino 

de Língua Inglesa

Os blogs são ferramentas de estudo disponíveis, que possibilitam o contato com textos autênticos, além

da gama de recursos virtuais disponíveis. Este material disponível na internet pode tornar-se uma

estratégia de aprendizagem dentro da disciplina de Língua Inglesa por ser um ambiente onde se pode

opinar e expor seus pensamentos a respeito de um determinado assunto, além do desenvolvimento do

pensamento reflexivo e autônomo dos alunos. Considerando que os professores de língua inglesa tem

enfrentado problemas para atingir o objetivo do ensino desta língua nas escolas públicas e a tecnologia

tem sido apontada como um caminho possível para melhorá-lo, buscarei compreender, neste projeto,

que reações (positivas e/ou negativas) os alunos apresentam diante da utilização do blog como uma

alternativa de ensino de língua inglesa. Blog, Tecnologia, Conhecimento



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

NADIR MONTEIRO 

RAMOS

Lúdico e língua inglesa: a 

utilização de jogos como 

recurso para aprender 

língua e para desenvolver 

a afetividade.

Este projeto tem como objetivo trabalhar a língua inglesa explorando a temática dos valores, das

relações humanas e da afetividade, utilizando-se de atividades lúdicas como recursos didáticos,

favorecendo o desenvolvimento emocional dos educandos. As temáticas: amor, amizade, respeito,

afeto, serão desenvolvidas por meio de jogos, dinâmicas, textos, vídeos, músicas, etc. Acredito que uma

proposta voltada ao estímulo da afetividade e de melhores relações entre aluno e professor em sala de

aula será de grande valia no amadurecimento sócio-emocional e intelectual dos educandos. O jogo

socializa, diverte, ensina de maneira criativa, auxilia na busca de novos desafios e ideais. Com a

constante mudança da sociedade em que vivemos, faz-se necessário repensar as variadas formas de

ensinar e o lúdico configura-se como uma das maneiras de apresentar o conteúdo aos alunos. Na busca

pela construção do conhecimento, permeado de valores como: o amor, o afeto, a amizade, o respeito

mútuo, a verdade, a solidariedade, etc, acredita-se que a sala de aula pode tornar-se um espaço mais

agradável e com condições favoráveis ao início de uma educação de valores que refletirão na família e,

consequentemente, em uma sociedade mais humana. Freire (1996) e Bellan (2008) são alguns dos

autores que nortearão as discussões deste projeto.

Língua Inglesa; Lúdico; 

Afetividade

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

NICEA TERESINHA DO 

NASCIMENTO

Instruções de jogos como 

recurso didático nas aulas 

de Língua 

Estrangeira/Inglês: 

desenvolvimento das 

habilidades de leitura e 

escrita por meio do 

trabalho/estudo das 

regras de jogos.

Este estudo tem por objetivo envolver teoria e prática no trabalho com instruções de jogos, pois o meio

circundante é rico na variedade desses recursos e às vezes torna-se difícil a compreensão dos comandos

que na maioria dos jogos são apresentados em inglês. Uma vez utilizando jogos no processo de

ensino/aprendizagem, o professor estará oportunizando o desenvolvimento das habilidades de leitura e

produção de texto e também por meio de atividades lúdicas tem-se a oportunidade de elaborar e

estudar as regras que neles são estabelecidas. No desenvolvimento dessas atividades, há o momento da

consciência de uma determinada ”situação-problema,” busca competitiva de encontrar uma possível

saída para resolver esta situação e, quando se encontra a solução, a recompensa por ter conseguido tal

façanha. Regras, aqui, são entendidas como as leis do jogar, o que pode ou não pode: elas são

orientadoras das ações dos que estão envolvidos na competição, propiciando limites da conduta,

possibilidades (ou não) de diferentes ações. Este projeto de intervenção será desenvolvido com alunos

do 9º ano do Colégio Estadual Vila Nova, em Prudentópolis/PR, no período matutino do 1º semestre em

2015. Envolvendo as atividades lúdicas com jogos instrucionais, leituras, produções de textos, por meio

dos conteúdos com verbos no Imperativo, no passado simples, verbos modais e Pronomes reflexivos.

Marcushi (2006) e Nogueira e Cristovão (2007) são alguns dos autores que embasarão este projeto.

Língua Inglesa; Textos 

Instrucionais; Jogos



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA VERA LUCIA NATEL

A MOTIVAÇÃO DA 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

MODERNA PARA OS 

ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO NO SUCESSO 

PROFISSIONAL

A motivação é um elemento essencial para o desenvolvimento do ser humano. Sem motivação é muito

mais difícil cumprir algumas tarefas. É muito importante ser motivado para estudar, para fazer exercícios

físicos, para trabalhar, para alcançarmos o “melhor” que é esse sucesso pessoal e profissional, pois

nossa vida depende sempre de motivação, pois esta mostra sempre um caminho mais fácil para nós

pensarmos positivo, vencer nossos medos e aumentar nossa confiança, que nos proporcionará alcançar

o sucesso pessoal e profissional que tanto desejamos. A escola deve ser um espaço que motive e não

somente que se ocupe em transmitir conteúdos. Para que isso ocorra, o professor precisa estar

motivado para propor atividades que os alunos tenham condições de realizar e que despertem a

curiosidade deles e os faça avançar. É necessário levá-los a enfrentar desafios, a fazer perguntas e

procurar respostas. Assim, espera-se que este projeto com o tema Motivação no ensino de língua

estrangeira contribua com uma forma de reflexão a respeito da seleção, elaboração e uso de materiais

didáticos de ensino, ou seja, das especificidades da Língua Inglesa como Língua Estrangeira, e com ele

havendo uma reflexão das práticas de interação, como práticas ativas de ação e não apenas discursos

idôneos e distantes de uma realidade imanente a todos dentro da esfera educacional.

Motivação; alunos; Ensino 

Médio; Prática Pedagógica

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARIA DA PENHA 

RODRIGUES

A LEITURA COMO 

MOTIVAÇÃO PARA 

APRENDIZAGEM NO 

ENSINO DA LÍNGUA 

INGLESA

Este projeto de Intervenção Pedagógica será realizado com os estudantes da 6ª serie do ensino

fundamental ll do Colégio Estadual Floriano Peixoto Ensino Fundamental e Médio, no intuito de

proporcionar aos alunos o habito pela leitura. Bem como analisar e refletir sobre o processo de

construção da leitura, tendo com o titulo: “A leitura como motivação da aprendizagem no ensino da

língua inglesa”. Esta intervenção será projetada na importância da leitura, por meio de atividades

fundamentadas nos gêneros discursivos, com a intenção de levar os estudantes a se apropriarem da

língua como um todo os tornando leitores assíduos, possibilitado aos alunos o livre acesso a diversos

tipos de textos, aproveitando o conhecimento adquirido com as experiências mantidas da língua

materna.

Leitura; Aprendizagem; Língua 

Inglesa

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA ABIGAIL DE CARVALHO

Fábulas – uma 

abordagem linguística, 

social e cultural

Este projeto pretende através do gênero fábula, que é uma narrativa pequena mas dinâmica e reflexiva,

fazer uma interação com o dia a dia do educando, valorizando conhecimentos prévios, resgatando

valores sociais e culturais, além de proporcionar um desempenho maior no vocabulário, incentivar a

oralidade e a produção escrita. O trabalho com fábulas oportuniza aos alunos realizarem compreensão,

fazer inferência nos textos, posicionar-se criticamente e refletir sobre questões morais de valores,

amizade, respeito e cidadania.

Fábulas; vocabulário; valores; 

interação;



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

BENEDITO GABRIEL 

FULAN

A Saga Crepúsculo e a 

Intertextualização com a 

Literatura Inglesa e Norte 

Americana.

Este projeto de intervenção pedagógica na escola tem por objetivo desenvolver atividades que

despertem o gosto de ler dos educandos, unindo e Intertextualizando fragmentos textuais da literatura

inglesa e norte-americana, cenas de filmes, letras de músicas abordando a mesma temática extraídas da

saga Crepúsculo da autora Stephenie Meyer e da forte ligação com os clássicos da literatura inglesa tais

como: Orgulho e Preconceito de Jane Austen, Romeu e Julieta de William Shakespeare, O Morro dos

Ventos Uivantes de Emily Brontë, Sonho de uma noite de verão e O mercador de Veneza, ambas de

Shakespeare. Com isso pretende-se instigar os alunos a lerem de forma prazerosa e mostrar que os

clássicos da literatura estão sempre atuais e que nunca caem de moda, pois sempre serão musas

inspiradoras para autores, poetas, cineastas e compositores da futura geração. O educando também

terá uma noção de língua como atividade social, histórica, cultural e cognitiva. Serão desenvolvidos os

aspectos culturais da língua inglesa e de seus falantes. O aluno ao interagir com gêneros textuais

diversos perceberá que as formas linguísticas não são sempre idênticas, não assumem sempre o mesmo

significado, mas são flexíveis e variam conforme o contexto e a situação em que a prática social de uso

da língua ocorre.

leitura; literatura; 

intertextualidade; romance

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

NEUZIMEIA FERREIRA 

CASTELUCCI

LEITURA E PRODUÇÃO DE 

HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS EM SALA 

DE AULA

As histórias em quadrinhos são analisadas neste projeto com o propósito de demonstrar como gênero

do discurso, utilizando-se, para isso, os pressupostos teóricos da perspectiva bakhtiniana da linguagem e

a linha genebriana de análise do discurso. O gênero História em Quadrinhos deixa claro os aspectos

lúdicos que de certa forma torna a aprendizagem mais leve e divertida, contribuindo para a aquisição

linguística dos aprendizes. As Histórias em Quadrinhos possibilitam a exploração da leitura, reprodução

do gênero de acordo com suas características típicas. A análise das Histórias em Quadrinhos mostrou ser

esse um gênero secundário, e, embora Dolz e Schnewly (2004) ao proporem um agrupamento de gênero

não mencionem os quadrinhos em nenhum grupo, pode-se constatar que as Histórias em Quadrinhos

tem características semelhantes aos gêneros do grupo de narrar, pois descrevem as histórias,

posicionam no domínio da cultura ficcional literário. Diante dos benefícios que a “arte sequencial” pode

oferecer ao ensino-aprendizagem, este trabalho apresenta uma proposta baseada no interacionismo

sócio-discursivo e que tem por objetivo incentivar a leitura e a produção do gênero História em

Quadrinhos por alunos do sexto ano do Ensino Fundamental.

Gênero discursivo, língua 

estrangeira, história em 

quadrinhos

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ROSELY BORILIO 

TASSINARI

Leitura em língua inglesa: 

Em foco o gênero textual 

cartum

Este projeto de intervenção tem por objetivo ampliar as competências de oralidade, escrita e leitura em

língua inglesa. Nesse sentido, propõe desenvolver uma sequência didática para o trabalho de leitura,

utilizando o gênero textual cartum, considerado um gênero discursivo promissor para a melhoria da

qualidade das aulas e uma prática leitora capaz de vialibilizar uma aprendizagem significativa, visto

oportunizar o desenvolvimento do senso crítico do aluno. Visa, dessa forma, ampliar o universo de

leituras e leitura de mundo dos alunos, contribuindo, assim, para maior compreensão e interação com

textos em língua inglesa.

1. Leitura; 2. Cartum; 3. 

Sequência Didática; 4. Língua 

inglesa.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

CLAUDIANE REGINA 

BUDSKE

Fábula: uma estratégia de 

motivção para o ensino-

aprendizagem da língua 

inglesa.

Partindo das preocupações que assolam o ensino nas escolas públicas do Estado do Paraná, mais

especificamente aquelas relacionadas à Língua Inglesa (LI), o presente trabalho busca refletir sobre a

necessidade de se repensar o processo de ensino aprendizagem nas séries iniciais do Ensino

Fundamental (EF). Propõe-se, para tanto, a leitura crítica, interpretação e compreensão de textos

autênticos em língua inglesa, mais especificamente, de fábulas, com o intuito de analisar as condutas

humanas, levando os educandos do 6º Ano do EF a interpretarem e (re)construírem novos valores

sociais. Ainda, espera-se que com as fábulas possa-se ser despertado nos educandos o gosto pela leitura

reflexiva e crítica, motivando-os a aprender ainda mais. Baseando-se, principalmente, no referencial

teórico sobre leitura e gêneros textuais disposto nas DCEs-LEM (2008), pretendemos considerar que o

trabalho com textos autênticos em LI (neste caso as fábulas) servem de ferramentas facilitadoras no

processo de ensino e aprendizagem da LI.

leitura crítica; gênero textual 

fábula; valores sociais; motivação

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA INDIANA DA SILVA

As aulas de Língua Inglesa 

como espaço de 

diversidade cultural

O Projeto de Intervenção aqui proposto será implementado aos alunos do 8º ano do Ensino

Fundamental e procura elucidar o fato de que a língua inglesa não pode mais ser vista como a língua que

carrega, em si, somente a cultura do seu falante nativo, mas a cultura de todos os seus falantes. Assim,

ela não seria mais a língua do outro, do estrangeiro, mas faz parte do seu mundo e é vista dessa forma

em diversos países. Para isso, o aluno será levado a conhecer alguns aspectos da cultura de alguns países

que utilizam a língua inglesa como língua franca e em contrapartida perceber-se detentor de uma

cultura própria, na qual o aprendizado de uma segunda língua, neste caso o inglês, servirá para expandir

suas relações com o mundo e com seu próprio mundo, uma vez que seu aprendizado possibilitará uma

formação crítica e reflexiva a cerca do mundo que o cerca. Com isso pretende-se que os temas

abordados neste projeto favoreçam o aumento do interesse do aluno pelo aprendizado da língua inglesa

por apresentar maior significado para ele, que passará a entendê-la como língua franca relacionada a

diferentes culturas. Não mais como a língua do estrangeiro, ou de países como Inglaterra e Estados

Unidos, mas a língua de intercâmbio global, de acesso ao mundo do outro e de ascensão social.

Língua Inglesa; Cultura; 

Diversidade; Interculturalidade; 

Identidade

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

IZAURA GASPAR 

CECILIO

Aula de Língua Inglesa - 

espaço do cidadão do 

mundo

A crescente desmotivação e desinteresse dos alunos em participar das aulas de Língua Inglesa e o

descrédito da disciplina percebido entre os professores de outras áreas nos leva a refletir e querer

compreender essa realidade. Objetivando compreender esse contexto de ensino, e com isso melhorar

minha prática docente com atividades que despertem o interesse de uma geração de alunos que esta

cercada de informações e já não vê na escola um lugar interessante, me proponho neste projeto,

mediante o trabalho com o gênero textual Anúncio Publicitário, mostrar aos alunos que a Língua Inglesa

está presente em muitas coisas do seu dia a dia. Que não é apenas para uma viagem aos Estados Unidos

que precisamos conhecer o Inglês. Os alunos farão análises de Anúncios Publicitários tanto em língua

portuguesa que utilize palavras em língua inglesa, quanto em Língua Inglesa. Por meio da Linguística

Sistêmico-Funcional como ferramenta de análise do discurso, os alunos serão motivados a analisar os

contextos de produção e uso da linguagem nos Anúncios Publicitários.

Linguística Sistêmico Funcional; 

gênero textual; anúncio 

publicitário; língua Inglesa



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA LILIANA FRIESEN

Músicas Internacionais e 

a Representação das 

Identidades Femininas

Com a globalização e a ampla difusão de informação, muitos paradigmas construídos historicamente são

reforçados pela mídia e pelos meios de comunicação, dentre os quais, a visão simplista acerca das

possibilidades da mulher na sociedade atual. O presente trabalho tem como objetivo analisar de

maneira crítica e reflexiva o papel da mulher na sociedade brasileira e as novas identidades femininas da

atualidade e elaborar uma Unidade Didática, a ser trabalhada com alunos do Ensino Médio do CEEBJA da 

cidade de Quedas do Iguaçu, tomando como ponto de partida algumas letras de música em LEM-Inglês.

O projeto será desenvolvido tendo como referenciais metodológicos a pesquisa bibliográfica, com base

na teoria pós-estruturalista de identidade e aprendizagem de línguas, e qualitativa intervencionista,

através da aplicação de uma UD com uma turma de Ensino Médio do CEEBJA, no primeiro semestre do

ano de 2015. A análise dos resultados será feita de maneira qualitativa, depois da aplicação da UD, e os

dados coletados serão sistematizados e divulgados por meio da produção de um artigo final.

Língua Inglesa, identidade, 

gênero, música

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA RODRIGO PEREIRA

O anúncio publicitário 

como recurso para o 

ensino de Língua Inglesa: 

um olhar crítico para 

propagandas de bebidas 

alcoólicas

O projeto tem objetivo de trabalhar com o Gênero Discursivo Anúncio Publicitário, mais especificamente

Anúncios Publicitários de Cerveja, observando as ideologias presentes, aprofundando a leitura e

analisando todas as características deste gênero, tais como: fonte, cores, imagens e humor.

Anúncio Publicitário; Gênero 

Discursivo; Ideologias

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ZULMIRA PIRES DE 

MORAES

Shakespeare Adaptado: 

Possibilidades de um 

ensino de leitura literária 

crítico nas aulas de Língua 

Inglesa

Sabemos, cada vez mais, da necessidade de formarmos leitores ativos e críticos, capazes de questionar e

até modificar, pelas leituras apreendidas, o meio no qual se inserem. Sabemos, ainda, que a escola, local

no qual tal habilidade deveria ser desenvolvida de forma efetiva, tem se mostrado um pouco falha

diante desta tarefa. Tal realidade pode ser observada nas aulas de Língua Inglesa (LI), nas quais o ato de

leitura se reduz à reprodução de textos não autênticos e com fins gramaticais. Desta forma, este

trabalho tem como objetivo a leitura crítica, interpretação e compreensão de textos autênticos em

língua inglesa, mais especificamente, de textos adaptados do dramaturgo inglês William Shakespeare. A

escolha do corpus se deu devido à necessidade de colocarmos os alunos em contato com a leitura de

literatura de língua inglesa de forma atrativa, e que os motivassem a refletir e argumentar, diante de

gêneros textuais variados, acerca do mundo que os rodeia. Baseando-nos, principalmente, no referencial

teórico sobre leitura e gêneros textuais disposto nas DCEs-LEM (2008), pretendemos considerar que o

trabalho com textos autênticos em LI (neste caso textos adaptados de Shakespeare) servem de

ferramentas facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem da LI.

Leitura crítica; Willian 

Shakespeare; adaptações; gênero 

textual



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

NILCEIA MENDES DE 

SOUZA

Ciberespaço e Ensino de 

Língua Inglesa: As 

Fanfictions como Recurso 

Didático no Ensino Médio

Como a língua inglesa é uma representação da globalização, já que ela está inserida em praticamente

todos os países e culturas, desenvolver o interesse dos alunos para sua aprendizagem se tornou

essencial. Infelizmente, no atual contexto de ensino de língua inglesa na rede pública, pode-se perceber

certo desinteresse dos alunos com relação à aprendizagem dessa língua em seus moldes mais

tradicionais. As metodologias ainda se baseiam em repetições de frases, em exercícios, muitas vezes,

descontextualizados e no professor como um transmissor de conhecimento. Dessa forma, pensando na

importância de se criar alternativas metodológicas e didáticas para inovar o ensino de Inglês nesse

contexto, a proposta de trabalho deste projeto envolve a utilização de fanfictions (produções escritas

por fãs de determinadas séries ou textos literários que circulam na internet e quem têm como base

narrativa essas mesmas séries ou textos), levando em consideração que os alunos que compõem o

quadro educacional atualmente estão imersos no ambiente virtual. A escolha pelas fanfictions pretende

mostrar que a ideia preconcebida pelo senso comum de que o aluno não lê e não escreve em inglês

pode ser questionada, uma vez que essas produções são cada vez mais comuns entre os adolescentes.

Tecnologia; fanfiction; produção 

escrita

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

DEBORA CRISTINA 

SCARATE

Atividades lúdicas como 

estratégia didática para 

ensino de Língua Inglesa 

em salas heterogêneas

A fim de proporcionar aprendizagem é necessário que o professor faça um trabalho que atinja a todos

no geral, em especial aqueles que apresentam dificuldades em acompanhar a turma. As pessoas são

diferentes umas das outras, inclusive em seu empenho escolar; na capacidade de compreender e

assimilar os conhecimentos. Isto caracteriza a heterogeneidade que está presente nas salas de aula. Os

alunos apresentam diversos ritmos de aprendizagem. As atividades lúdicas e jogos podem facilitar o

ensino e a aprendizagem de uma língua aliando a teoria e a prática tornando as aulas agradáveis e

significativas. Estas estratégias favorecem um envolvimento maior dos alunos pois gera espontaneidade

e interação, além de desenvolver o cognitivo. Este trabalho tem por intenção pesquisar em que medida

atividades lúdicas podem ajudar os alunos de primeiro ano do Ensino Médio a avançar na aprendizagem

e conseguir um bom rendimento escolar.

Heterogeneidade; Estratégia 

didática; Atividades lúdicas; 

Jogos educativos.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA JACQUELINE CARDOSO

Eram algumas vezes ... O 

gênero conto de fadas e 

sua versão adaptada para 

o cinema como 

instrumento 

contextualizador para o 

desenvolvimento da 

capacidade leitora de 

língua inglesa.

Este trabalho se fundamenta nas propostas de Dolz e Schneuwly (2004) em se utilizar a sequência

didática como ferramenta para o ensino de gêneros textuais. Nos apoiamos também no construto

teórico metodológico do ISD ( Interacionismo Sócio Discursivo) proposto por Bronckart (1997). Esses

autores afirmam que ao se utilizar diferentes gêneros como objeto de ensino, os educandos são

colocados frente a reais situações de comunicação e compreenderão a linguagem como prática social. A

partir desse referencial foi desenvolvida numa sequência didática em torno do gênero conto de fadas e

sua adaptação para o cinema. As atividades arroladas na SD foram elaboradas para serem aplicadas em

uma turma do 6. ano do Ensino Fundamental como maneira de apresentar aos educandos traços

resultantes da transmutação do gênero conto de fadas tradicional. Essa SD pretende alcançar resultados

diferentes nas aulas de língua inglesa daqueles obtidos com as atividades propostas pelos livros

didáticos, já que exploraremos a língua alvo em contexto real de comunicação, buscando construir

cidadãos mais críticos.

interacionismo sociodiscursivo; 

sequências didáticas; gêneros 

textuais; ensino aprendizagem de 

língua inglesa



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

JOSIANE FERNANDES 

VILACA

NOVAS PRÁTICAS NO 

ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUA INGLESA: FOCO 

NO LETRAMENTO 

DIGITAL E NO TRABALHO 

COM O GÊNERO TEXTUAL 

MÚSICA.

A tecnologia e a música estão presentes no dia a dia dos indivíduos, porém ainda são pouco exploradas

como ferramentas de auxílio ao ensino. Este trabalho buscará estudar as possibilidades de exploração do 

uso dos recursos tecnológicos aliados ao gênero textual música para criar e desenvolver atividades que

possam auxiliar na formação do cidadão e favorecer o desenvolvimento das habilidades e competências

requeridas pelos PCN´s e Diretrizes que orientam e norteiam o ensino de línguas. Estamos vivendo na

era da tecnologia e das mudanças sociais. Assim, é importante que fiquemos atentos às transformações

que rodeiam o ambiente escolar para que possamos acompanhá-las e consigamos construir um processo 

de ensino-aprendizagem que ofereça ao educando a possibilidade de estar inserido em um contexto

onde possa ter acesso à informação atualizada e à comunicação, construindo conhecimentos que o

levem a compreender suas relações sociais, desenvolvendo sua consciência crítica e contribuindo para a

transformação da sua realidade. Deste modo, este projeto objetiva a busca de uma prática pedagógica

diferenciada, contemplando diferentes estratégias, visando o desenvolvimento das habilidades

específicas para o ensino de Língua inglesa no ensino médio com abordagem no gênero textual música e

na inserção das novas tecnologias.

Letramento Digital; Gêneros 

Textuais; Música; Ensino de 

Línguas.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

KELLY CHERON 

YAMASAKI

The book is on the 

table:Uma proposta de 

atividades de apoio ao 

livro didático de lingua 

Inglesa

Um dos principais desafios na atualidade escolar é tornar o ensino de Língua Inglesa significativo à

realidade dos alunos. Pensando nisso, esta intenção de pesquisa surgiu da experiência em sala de aula

como docente de Ensino Fundamental, onde nota - se que a abordagem predominante dos conteúdos é

feita sobre o domínio do livro didático. Assim para que este se torne um material significativo ao

contexto real de nossos alunos, esse trabalho objetiva se a produção e aplicação de um material de

apoio ao livro didático Vontade de Saber Inglês, 8ºano, das autoras Killner e Amâncio - editora FTD,

contemplando-o com atividades mais significativas e prazerosas vinculadas aos conteúdos, ao contexto

escolar e interesses dos alunos, como uma alternativa de amortizar as dificuldades encontradas no

âmbito educacional.

livro didático; material de 

apoio;contexto escolar

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARCIA JULIANA 

MUNHOZ CORREA

Aprendendo a Língua 

Inglesa através do lúdico

O presente projeto tem como objetivo mostrar a importância da ludicidade no processo

ensino/aprendizagem de vocabulário nas aulas de Língua Inglesa, provocando uma reflexão sobre o uso

de jogos no ensino de Inglês e como sua utilização contribui para a construção de uma aprendizagem

diferenciada e significativa. As atividades lúdicas que serão desenvolvidas durante o projeto terão como

base a aquisição de vocabulário, proporcionando aulas diferentes e prazerosas, tornando o estudo da

Língua Inglesa mais dinâmico e estabelecendo uma interação entre aluno/aluno, bem como

aluno/professor.

Língua Inglesa; vocabulário; 

lúdico



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARCIA KARLOWSKI 

DA SILVA

Ferramentas Pedagógicas: 

Jogos Didáticos

Sou professora da Rede Estadual de Ensino, já há alguns anos venho sentindo a necessidade de mudar a

abordagem dos conteúdos em sala de aula,percebo que os alunos estão mais dinâmicos, com interesses

passageiros, diariamente deparo-me em sala de aula com a falta de interesse, participação e aquisição

da língua inglesa e por isso a aula precisa prender sua atenção, causar mais entusiasmo. Diante desta

problemática me pergunto: Como motivar os alunos para o ensino de Língua Inglesa? Através desta

pesquisa, pretendo sugerir atividades por meio de jogos, com o objetivo de motivar a aprendizagem, e

quebrar o tabu que inglês é difícil e chato. Além disso, a justificativa para produzir jogos e implementar o

material didático está no fato de que o uso concomitante do MD produzido por editoras com os

materiais produzidos pelo próprio professor proporciona maior diversificação de recursos, o que

acarreta em maiores chances de motivação e envolvimento dos alunos durante as atividades propostas

em sala de aula.Desse modo, esta pesquisa objetiva intervir na sala de aula de língua inglesa e assim,

analisar a utilização de jogos pedagógicos visando à melhoria do ensino-aprendizagem. Objetivando

investigar as mudanças provocadas em sala de aula quando os jogos são utilizados como material de

apoio. Trabalhar com jogos em sala de aula pode ser um recurso para o aumento da motivação e para a

interação social, tanto entre aluno-aluno quanto entre aluno-professor. Metodologia;Jogos;Motivação.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARIA APARECIDA 

BEZERRA DE OLIVEIRA

Novas tecnologias e suas 

inovações nas aulas de 

Língua Inglesa: foco na 

compreensão escrita

Este projeto tem como objetivo desenvolver estratégias de ensino utilizando recursos tecnológicos no

processo ensino-aprendizagem de leitura em Língua Inglesa, visa investigar como o uso das novas

tecnologias mais especificamente o computador e a Internet podem motivar o estudante na

interatividade com as aulas de leitura em Língua Inglesa no 6° ano do ensino fundamental. Trata-se de

trabalho com unidade didática através de pesquisa na Internet com abordagem no gênero “fábulas”. As

tecnologias existentes na escola são de grande valia para o educando, e devem ser utilizadas pelo

professor como elementos facilitadores do processo de ensinar e aprender, sendo assim o educador tem

um papel fundamental ao utilizar os meios tecnológicos, pois estes devem ser recursos pedagógicos, e

que sirvam para a melhoria do ensino-aprendizagem de Língua Inglesa.

Tecnologias; Leitura; Ensino 

aprendizagem de Língua Inglesa

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARILDA APARECIDA 

MARTINS DA COSTA

Leitura e interpretação de 

textos interdisciplinares 

no ensino da Língua 

Inglesa.

Este trabalho propõe a utilização de uma metodologia de ensino de Língua Inglesa capaz de

proporcionar a abordagem do ensino de leitura por meio da interdisciplinaridade. Duas questões

norteiam esse trabalho: a condução das aulas de forma que os alunos possam sentir-se mais motivados

a aprender uma outra língua e qual metodologia é possível utilizar para a promoção da aprendizagem de

conteúdos da Língua Inglesa. O objetivo principal desse trabalho é propor aos alunos a leitura e

interpretação de textos em gêneros variados, levando-os a vivenciarem a interdisciplinaridade na Língua

Inglesa.

Língua Estrangeira; leitura; 

interdisciplinaridade.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

RENE ALESSANDRA 

BETIO ARAUJO

Dos estereótipos à 

emancipação: linguagem, 

racismo e discriminação 

em debate nas aulas de 

língua inglesa

O propósito deste projeto é contribuir para o reconhecimento e valorização da identidade do aluno

negro e promover uma reflexão crítica em relação ao racismo e práticas discriminatórias que atingem a

população negra de forma geral nas aulas de língua inglesa. Para tanto, além de problematizar o

conceito de raça/ etnia, se faz necessário compreender como o fenômeno do racismo está presente no

imaginário social do povo brasileiro, desvendando-se suas raízes históricas e posteriormente

apresentando implicações econômicas, políticas e sociais deste. Sendo assim, optamos pela elaboração

de uma unidade didática que enfoque a questão do negro prevista pela lei 10639/03 que estipula a

obrigatoriedade de tais conteúdos na educação básica, pela abordagem do letramento crítico.

Ensino de língua 

estrangeira;questões étnico-

raciais; lei 10639/03

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SIRLENE MADALENA 

BARROS

O GÊNERO BIOGRAFIA 

NO ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA: FOCO NA 

HISTÓRIA DE VIDA DE 

LÍDERES MUNDIAIS DA 

PAZ.

O presente trabalho se apoia no referencial teórico de Dolz e Schneuwly (2004) em utilizar a sequência

didática como instrumento para o ensino de gêneros textuais, já que estes autores ancorados em

Bakthin (1997) compreendem a linguagem como interação social. A sequência didática proposta foi

desenvolvida em torno do gênero biografia no ensino de língua inglesa: foco na história de vida de

líderes mundiais da paz, para ser aplicado na educação de Jovens e Adultos no ambiente da Educação

Prisional da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL I). O objetivo geral do nosso trabalho é utilizar o

gênero biografia, através de elaboração de sequências didáticas, no sentido de promover o

desenvolvimento da capacidade de linguagem referente à leitura e escrita em língua inglesa na Educação 

de Jovens e Adultos.

ENSINO, GÊNEROS TEXTUAIS, 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SOLANGE TEREZINHA 

BRITES

A Webquest no ensino de 

língua inglesa como 

proposta metodológica 

inovadora

A internet pode ser considerada hoje uma das ferramentas mais importantes no processo de

ensino/aprendizagem, uma vez que possibilita o acesso a uma infinidade de portais dos mais diversos.

Entretanto, há que se considerar as adversidades que este acesso pode trazer. Uma destas adversidades

pode ser observada a partir da prática de plágio (o famoso copia e cola) nos trabalhos acadêmicos. Neste 

sentido, um dos maiores desafios dos professores em sala de aula hoje é promover o uso consciente e

ético da internet. O presente projeto tem por objetivo trabalhar com a internet através da elaboração e

utilização de Webquests como metodologia para o ensino de língua inglesa (LI). Além do prática de

ensino/aprendizagem de LI, este estudo visa a promover a (re)construção das práticas de pesquisa

escolares em sala de aula. Em um primeiro momento, iremos investigar as práticas de pesquisa de

alunos do 6o Ano de um colégio estadual situado na cidade de Londrina, Paraná. Em seguida

objetivamos investigar de que modo as webquests influenciaram na prática de pesquisa escolar dos

alunos bem como a forma com que estas puderam contribuir para a aprendizagem da língua foco –

inglesa.

Internet, Webquest, Ensino de 

línguas estrangeiras, Pesquisa 

escolar, TICs na educação



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SUELI RIBEIRO 

MARQUES BORDINI

A UTILIZAÇÃO DO 

APARELHO CELULAR NAS 

AULAS DE INGLÊS 

TRABALHANDO COM 

TEXTOS MULTIMODAIS

Levando-se em consideração que os aparelhos celulares estão inseridos na rotina diária dos alunos e que

a incorporação dos mesmos como auxiliares no processo de ensino-aprendizagem é urgente e

necessária, o presente projeto propõe a sua utilização nas aulas de língua inglesa. O aparelho celular

está inserido nas atividades diárias dos alunos e oferece meios para conduzir os mesmos na aquisição de

aprendizagem através de seus diversos aplicativos. Por meio da interatividade e conhecimento dos

alunos no manuseio dos dispositivos móveis, presume-se que existem possibilidades consideráveis para

a aquisição de conhecimento e motivação para a resolução de atividades propostas pelo professor. A

inserção dos celulares como suporte pedagógico é uma questão que deve ser considerada, já que o

ensino precisa acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade e necessita ser dinâmico e motivador. A

escola precisa de uma mudança de postura diante do uso da tecnologia na educação. As diversas

funções que os aparelhos celulares disponibilizam permitem atividades criativas e envolventes com

textos multimodais, entre elas, acesso aos textos disponibilizados online, utilização dos aplicativos de

som, imagem, vídeo e comunicação instantânea, entre outros. Propor o uso de celular como aliado no

ensino-aprendizagem de língua inglesa de modo a aproximar as aulas com a realidade dos alunos,

motivando-os para a aprendizagem dessa língua, pode ser uma metodologia eficaz e que deve ser

utilizada como um recurso pedagógico.

APRENDIZAGEM; 

CELULARES;MOTIVAÇÃO;MULTI

MODALIDADE;TECNOLOGIA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

CLAUDIANE CASTILHO 

PRADO DIAS 

FIGUEIREDO

Penpals: parceria no 

processo ensino-

aprendizagem de língua 

inglesa

Este projeto de implementação pedagógica pretende desenvolver a prática escrita em língua inglesa por

meio do gênero e-mail. Será implementado no nono ano do ensino fundamental através do programa

Schools on line, em parceria com o British Council. Nesta proposta usarão o gênero discursivo e-mail

para fazer novos amigos e trocar experiências com falantes de língua inglesa da mesma faixa etária e

série. Desta forma será observado como a prática da escrita em língua inglesa, de forma interativa com

falantes desta língua pode estabelecer relações e criar novos caminhos para compreender, assimilar

conteúdos propostos e ainda investigar se o intercâmbio de experiências pode ser fator reflexivo sobre

seu próprio mundo.

e-mail; penpal; produção escrita; 

língua inglesa



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

DAIANY SECCO DE 

SOUZA

A MÚSICA COMO 

MOTIVAÇÃO DO ENSINO-

APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUA INGLESA

Nos últimos anos, muitas pesquisas têm comprovado que os alunos não demonstram interesse pelo

aprendizado da Língua Inglesa por apresentarem dificuldades em usarem-na confiantemente em

situações de sala de aula e por acharem-na desnecessária no seu cotidiano. Em muitos casos, atividades

descontextualizadas, cansativas, sem continuidade e repetitivas são as principais causas da

desmotivação desses alunos. Por isso, métodos alternativos de aprendizagem podem e devem ser

utilizados para despertar no aluno o desejo de aprender. Considerando que, em maior ou menor

intensidade, a música faz parte da vida das pessoas, despertando nelas emoções diversas, a utilização da

música no processo de ensino-aprendizagem possibilita ao professor contextualizar o ensino de Língua

Inglesa e ajudar o aluno a descobrir sentido no processo de aquisição da língua. Por meio dela, é possível

discutir temas polêmicos relacionados à vida destes alunos, dar condições de se descontrair, se

expressar, ter facilidade de aprender, encontrando a motivação necessária para aprender a Língua

Inglesa. Sendo assim, um dos grandes desafios ao se ensinar a Língua Inglesa é despertar o interesse em

aprender a língua. Mas,de que forma e em que sentido a música pode ajudar no processo de ensino-

aprendizagem da Língua Inglesa?Conhecendo a realidade dos alunos,com os quais trabalharei,será

preciso procurar alternativas que resgatem nestes a motivação pela respectiva língua,com materiais e

atividades que deem sentido à aprendizagem,que é algo cada dia mais necessário e indispensável. Este

trabalho objetiva abordar o texto musical como uma categoria dos gêneros textuais e será pautado no

gênero textual música como alternativa para o trabalho da oralidade, leitura e escrita.

Ensino-Aprendizagem;Língua 

Inglesa;Música;Motivação.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ELIANA MARIA FILETTI 

MARTINS

Práticas de leitura em 

língua espanhola por 

meio do letramento 

crítico

Pensando o ensino de língua espanhola na perspectiva de uma escola que é construída através da defesa

de valores de efetiva igualdade, de qualidade de ensino/aprendizagem para todos é que propomos o

presente projeto de trabalhar a leitura através do letramento crítico a fim de que os alunos possam se

inserir, de maneira mais participativa e crítica, na sociedade da qual fazem parte. Nesse sentido, o

letramento crítico pode contribuir para que os jovens construam sua compreensão e interpretação a

respeito da realidade, de si mesmo, dos outros e das relações entre os diferentes sujeitos, os sentidos e

as práticas sociais e de linguagem. escola;leitura;letramento crítico



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ELIANE SABEC 

BARAVIERA

O uso de música e dos 

recursos tecnológicos no 

ensino de Língua Inglesa 

como ferramenta para o 

aprendizado

A música e os recursos tecnológicos foram escolhidos como ferramenta de aprendizagem para este

trabalho, porque estão presentes na realidade atual dos nossos adolescentes e jovens, uma vez que

todos ouvem, apreciam, compartilham, mas poucos sabem quais as reais importância da música e da

tecnologia. A música é algo que nos toca assim como é socialmente, culturalmente e historicamente

reconhecida. A tecnologia, por sua vez também faz parte da sociedade em que vivemos, sendo

importantes para a vida humana como fator histórico e cultural. Na busca de meios para o envolvimento

do aluno nas aulas de Língua Inglesa, a música e os recursos tecnológicos podem ser uma boa forma

para envolvê-lo, pois estão presentes no seu cotidiano. Essa questão tem chamado a atenção dos

educadores que atuam no Ensino Fundamental, que procuram a cada dia buscar novas metodologias

para aperfeiçoar seu trabalho, torná-lo menos estressante e ao mesmo tempo levar nosso educando a

desenvolver habilidades na Língua Inglesa. Nesse sentido, a implementação do projeto pretende tornar

o inglês mais significativo ao educando contribuindo com uma maneira diferente para a construção de

conhecimentos que possam transformar sua realidade. Assim, este projeto tem como objetivo verificar

como a música e os recursos tecnológicos podem contribuir com o processo de ensino aprendizagem nas

aulas de inglês para o desenvolvimento e aquisição do saber em inglês.

Língua Inglesa; tecnologia; 

musica; recursos.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ELIZABETY REGINA 

BARBOSA

A AUTOBIOGRAFIA 

COMO INSTRUMENTO 

FACILITADOR DE ESTUDO 

DA LÍNGUA INGLESA E 

GERADORA DE 

CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADE.

A busca por estratégias que facilitem e estimulem o aprendizado de língua inglesa é uma preocupação

constante em nossa prática pedagógica. Por esse motivo, a escolha de um gênero que agregue os três

eixos: leitura, oralidade e escrita e possibilite ao aluno experimentar esse estudo se mostra relevante

para a construção dessa proposta de ensino. Pautados nessa forma contextualizada de ensinar,

escolhemos o gênero textual autobiografia para a realização deste projeto. A proposta visa trabalhar

com alunos do sexto ano do ensino fundamental em uma escola de Mandaguaçu, norte do Paraná. A

estrutura do gênero em questão oportunizará ao aluno um resgate de sua identidade e o seu

reconhecimento como cidadão, além da compreensão de que a língua inglesa lhe servirá de objeto de

formação e interação com o mundo que o rodeia

Gênero textual; Autobiografia; 

Identidade



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

JANAINA LINS 

OLIVEIRA

O uso do jogo the sims 

como recurso pedagógico 

para a construção 

colaborativa do 

conhecimento em Língua 

Estrangeira Moderna

Trabalhar o ensino de língua inglesa na escola a partir de uma metodologia menos tradicional pode

despertar nos alunos a percepção de que esse idioma não é apenas uma matéria escolar, mas também

está relacionado com a vida fora da sala de aula. Ao considerar que a maioria dos jovens têm acesso à

internet e são nativos digitais e que as escolas estão cada vez mais equipadas com computadores, a

tecnologia pode ser muito relevante, pois é uma ferramenta pedagógica que propõe aos jovens aulas

mais interativas e motivadoras, facilitando o aprendizado ao oferecer oportunidade de aplicação no

cotidiano de cada um. Isso pode acontecer por meio da utilização de jogos online, os quais se

transformam em um recurso didático que auxilia o professor a se aproximar da realidade do aluno. O

objetivo principal deste projeto é, assim, verificar como o uso dos jogos The Sims pode colaborar para a

construção colaborativa do conhecimento em língua inglesa no ensino médio a partir de novas

propostas metodológicas que visam também a formação crítica do aluno. Para tanto, o professor precisa

ser um mediador na formação de cidadãos mais consciente sobre o real papel da tecnologia e da língua

inglesa na comunicação intercultural e na atual era da informação.

tecnologia, jogo, The Sims, língua 

inglesa.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

JOAMER CARLOS 

CORREA LEITE

O Trabalho com História 

em Quadrinhos nas Aulas 

de Língua Espanhola

O gênero discursivo História em Quadrinhos foi elencado como objeto de estudo deste projeto de

Intervenção Pedagógica, para se trabalhar com alunos da Educação Básica – Ensino Fundamental e

Médio, nas aulas de Língua Espanhola – CELEM, levando-se em consideração a familiaridade dos alunos

com esse tipo de gênero, na língua materna, o que se transforma em agente facilitador no momento de

se aprender uma língua estrangeira. Também se considerou o interesse dos alunos pela sua estrutura

visual e a abordagem do humor como fatores motivadores, e por estar incluso no rol de sugestões de

textos apresentados pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Língua Estrangeira Moderna. O

objetivo principal deste trabalho é propiciar o hábito e o gosto pela leitura e o desenvolvimento da

produção textual dos alunos. Para tanto, será elaborada uma sequência didática, seguindo sua estrutura

de base que é composta pela apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final.

História em Quadrinhos; Língua 

Espanhola; leitura; escrita; 

sequência didática.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MAGALY ADELINA 

GOUVEIA

Jogos Teatrais na Língua 

Estrangeira

A escola de EJA recebe alunos que trazem consigo uma história de vida permeada de dificuldades e a

aprendizagem de uma língua estrangeira nesse contexto deve ser estimulante e motivadora. Nosso

objetivo com esse projeto é sugerir aos professores, ensinar língua inglesa através de jogos teatrais

porque acreditamos que a utilização da metodologia teatral promove reflexões sobre o cotidiano do

aluno e desperta a curiosidade deles para temas complexos como: o desemprego, a política, a violência

entre outros assuntos do cotidiano. Com o teatro a aula pode ser uma aula bem descontraída e

divertida, mas ao mesmo tempo pode ensinar língua inglesa. Com aulas mais estimulantes, estaremos

despertando o interesse dos alunos pela aprendizagem de língua inglesa.

Teatro; criatividade;expressão 

corporal;habilidade.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARIA LUCIA DOS 

SANTOS

O Ensino de Língua 

Inglesa por meio de 

Músicas.

Este projeto propõe o ensino de Língua Inglesa por meio do gênero textual música. Esse gênero é

interessante, pois podemos explorar aspectos fonológicos, rimas, identificação de sílabas fortes e fracas.

Com a música, é possível despertar e desenvolver sensibilidades, reflexão, sendo que a música tem forte

presença na vida cotidiana e tem sido utilizada na comunicação e entretenimento, revelando a

expressão dos sentimentos de caráter cultural, social, político e religioso. Esse projeto será

implementado aos alunos do 2º ano ensino médio no período noturno de um colégio estadual do

município de Sarandi – Paraná.

Gênero textual música; reflexão; 

superação

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARTA ROSANA 

GOMES

As fábulas no contexto 

escolar: mudança de 

condutas e práticas 

sociais

Muitos desafios permeiam o âmbito escolar e a falta de uma boa conduta, por parte dos alunos neste

meio é marcante hoje em dia. Alguns princípios, valores e virtudes essenciais para o convívio humano

estão sendo esquecidos com o passar dos tempos. Tendo em vista que a escola busca a transformação

do cidadão através de um ensino que prepare o indivíduo para a construção de uma sociedade mais

humana e igualitária, é relevante um estudo que incentive a criatividade, a interação, o bom

comportamento, que mostre aos alunos que os significados são sociais, construídos através da história e

passíveis de transformações. É necessário uma reflexão crítica sobre as práticas sociais e que se efetive

ações sobre a realidade social vivida. Com base no exposto, este trabalho questiona sobre fatos sociais a

nossa volta que deverão colaborar na formação de conceitos básicos de comportamento. A leitura crítica

em língua inglesa do gênero textual fábula será utilizado como pano de fundo de nosso trabalho, pois

acreditamos que essa atividade seja capaz de levar ao debate temas relevantes que provoquem

mudanças no agir diário dos alunos. Todas as intervenções realizadas no desenvolvimento do projeto

serão para tentar superar as dificuldades das relações humanas, para que haja uma formação onde a

convivência diária seja alicerçada em condutas e posicionamentos adequados que visem o

desenvolvimento de uma consciência cidadã, além de oportunizar ao aluno o contato com a língua

estrangeira de maneira descontraída.

gênero textual; fábula; 

comportamento humano

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MONICA ABELHA 

FUCCIO

Afetividade e aspectos 

culturais nas aulas de 

inglês: uma proposta com 

o gênero discursivo 

música

O projeto em tela tem como objetivo contribuir com o rendimento escolar de alunos de um 1º ano do

Ensino Médio, tornando suas aulas mais atrativas, de modo a auxiliar no desenvolvimento do processo

de ensino e aprendizagem de inglês. Nessa perspectiva, propõe-se elaborar atividades pedagógicas por

meio de uma metodologia de ensino que crie um ambiente agradável o qual possa auxiliar no

fortalecimento do relacionamento entre professor e aluno, contribuindo assim, com o desenvolvimento

das quatro habilidades: leitura, audição, produção escrita e oral. As atividades terão como foco o gênero

discursivo música, especificamente, o estilo musical Rock’n Roll, relacionando-o com outros estilos. Por

meio do trabalho com esse gênero e suas respectivas atividades, espera-se criar condições para que o

aluno se envolva de forma prazerosa nas aulas de inglês e que se sinta desafiado e motivado à sua

aprendizagem. Além disso, esse projeto almeja o engajamento dos alunos em atividades extraclasse, o

qual resultará na realização de apresentações culturais no ambiente escolar.

Ensino de inglês; Música; 

Afetividade; Cultura.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

PAULA ADRIANA DE 

OLIVEIRA DA SILVA

GÊNERO POESIA: UM 

CAMINHO PARA LEITURA 

E ESCRITA EM LÍNGUA 

ESPANHOLA

O presente projeto tem por objetivo o trabalho pedagógico com o gênero textual poesia na disciplina de

Língua Espanhola, em especial a Literatura Hispano-americana e o autor Pablo Neruda. A intervenção

pedagógica aqui proposta, percebe a necessidade de trabalhar o texto poético como instrumento de

formação de leitores, forma de comunicação e formação humana e cultural, bem como, a necessidade

de superar o culto a tradição escrita e às regras gramaticais como os principais fundamentos do ensino

da Língua Estrangeira. Intenciona-se, então, desencadear conhecimentos sociais, culturais, humanos,

assim como, o desenvolvimento linguístico, cognitivo e cultural do educando, pensando a função básica

deste gênero, estimular o caráter ativo da leitura e interpretação crítica, estimulando todas as

potencialidades do estudante na aquisição do conhecimento linguístico e na formação cidadã.

Língua Espanhola; poesia; 

poema; gênero textual.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA RENATA SARA ALVES

Sequência Didática: uma 

possibilidade de trabalho 

com o gênero discursivo 

rótulo em aulas de Língua 

Espanhola.

Este trabalho é constituído de um referencial teórico composto por Schneuwly e Dolz (2004) Carvalho e

Silva (2010) e Abreu-Tardelli (2007), que aponta como trabalhar com o gênero discursivo rótulo em sala

de aula utilizando a metodologia da sequência didática. Seu principal objetivo é propor essa metodologia 

de trabalho para uma efetivação do ensino/aprendizagem da língua espanhola. Para seu

desenvolvimento, primeiramente, foi realizado um estudo bibliográfico sobre a realidade dos alunos

com relação à leitura no Brasil (AMORIM, 2008), os gêneros discursivos tendo como principal referencial

teórico Bakhtin (2003), e sobre a sequência didática a fim de sistematizar essa sequência a partir do

rótulo para ser implementada no primeiro ano do CELEM de língua espanhola em uma escola pública do

Paraná. Justificado pela importância que o material de ensino desempenha na concretização do

processo de ensino/aprendizagem, este projeto de intervenção pedagógica procurará demonstrar como

o professor pode utilizar o gênero rótulo em sala de aula para o ensino de Língua Espanhola.

Gênero rótulo; Sequência 

Didática; Língua Espanhola.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ROSANGELA DA SILVA 

RODRIGUES

O gênero textual filme e a 

aprendizagem da Língua 

Inglesa

As aulas de Inglês no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos ( Ceebja ) precisam ser

diferenciadas tendo em vista que os alunos que frequentam a escola de Educação de Jovens e Adultos (

EJA) vêm para a escola depois de uma jornada de trabalho cansados, muitas vezes, sem se alimentar

adequadamente e com muitos outros problemas. Tudo isso atrapalha o desempenho deles na aula. Para

minimizar esses problemas precisamos levar atividades que despertem o interesse na disciplina,

tornando as aulas mais agradáveis, interativas e motivadoras. Precisamos buscar atividades que

envolvam os alunos em um aprendizado efetivo e crítico. Acreditamos que trabalhar filme é unir o útil

ao agradável, pois através deles o aluno entra em contato com outra cultura, aspectos históricos

diversos, envolvendo - se com o enredo, atitudes e comportamentos dos personagens. O uso do filme

auxilia o aluno na transformação do conhecimento de mundo, cultura e autonomia e no

desenvolvimento das habilidades de compreensão auditiva. O projeto pretende sugerir e analisar

atividades que realmente motivem os alunos e leve-os a uma aprendizagem mais significativa da Língua

Inglesa com o gênero textual filme. tecnologia; filme;lingua inglesa



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SIMONE MARIA 

SCATAMBULO

A legendagem como 

recurso pedagógico para 

a aprendizagem de língua 

inglesa no ensino médio.

No atual momento de digitalização, a educação está passando por um momento de transformação e de

inserção tecnológica. As escolas já podem contar com bibliotecas informatizadas, registros de classe

digitais e laboratórios de informática. Isso sem falar nos alunos, que já nasceram rodeados pela

tecnologia, que é, para eles, algo naturalizado. Diante dessa realidade, os métodos e recursos

tradicionais de ensino precisam ser revistos para atender esses alunos nativos digitais, pois o giz e o

apagador já não são suficientes. Como consequência, surge a necessidade de preparar e conduzir aulas

mais dinâmicas e, para isso, incluir a tecnologia e propor novas metodologias são importantes para

dialogar e construir conhecimentos com esse novo perfil de alunos. Em virtude disso, este projeto PDE

propõe utilizar um software (programa) de legendagem como recurso pedagógico para o

desenvolvimento de atividades no ensino de língua inglesa para o Ensino Médio, visando a formação

crítica e criativa a partir do contato que os alunos já têm com o gênero filme fora da sala de aula.

Tecnologia; Legendagem; 

Educação; Era digital; Língua 

Inglesa.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

TEREZA TOMAS 

RIBEIRO

O gênero textual biografia 

no ensino de língua 

inglesa: a formação social 

do aluno

Este projeto tem como tema o estudo dos gêneros textuais no ensino de Língua Inglesa, com base nas

capacidades de linguagem, que envolvem as capacidades de ação, discursiva e linguístico-discursivas.

Trabalhando com gênero biografia, busca-se desenvolver e expandir habilidades comunicativas de

leitura, oralidade e escrita, por meio da leitura do livro biográfico, Zilda Arns “A Trajetória da Médica

Missionária”. Dessa forma, o objetivo de trabalhar o gênero biográfico é por acreditarmos estar

contribuindo para o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa de uma maneira mais significativa e ao

mesmo tempo levar o aluno a conhecer exemplos de pessoas que fizeram o bem para a sociedade.

Gênero textual biografia; ensino 

e aprendizagem; língua inglesa .

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

VENIRA MARIA DA 

SILVA MANZATTI

ANÁLISE COMPARATIVA 

ENTRE O CONTO

Este trabalho se propõe a analisar comparativamente o conto \"The Tell Tale Heart\" de Edgar Allan Poe

e a tela \"O Grito\" de E. Munch, com alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Vercindes Gerotto

do Reis, na cidade de Paiçandu – PR. O projeto será baseado nos estudos de Bakthin a respeito dos

gêneros do discurso, tendo como foco, entre outros, desenvolver estratégias para a leitura e a escrita

em língua Inglesa, estudar as características do gênero textual ‘conto fantástico’, os símbolos literários,

discutir os possíveis temas abordados e relacionar tais questões à tela “O Grito”. Posteriormente, serão

lidos e produzidos textos em língua inglesa. Além disso, este projeto tem também como objetivo

comparar a vida de Allan Poe à de Edvard Munch, pintor do quadro “O grito”, com a finalidade de, a

partir dos conflitos apresentados, criar possibilidades para que os alunos busquem entender a si

mesmos e descobrir que a literatura tem um papel importante neste processo.

The Tell Tale Heart; O Grito; 

Gêneros textuais; Símbolos.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

VERLAINE MARI 

SIUNITI

Recursos tecnológicos no 

ensino de ingles

O objetivo do meu projeto é instrumentalizar as habilidades de leitura e compreensão textual, de forma

a despertar o interesse do adolescente pela língua inglesa a partir do gênero música. Na atualidade

vivenciamos um momento em que a educação está se reformulando, pois a sociedade capitalista chegou

num estágio que não requer apenas sujeitos que saibam apenas ler e escrever mas sim indivíduos

capazes de se adaptarem às mudanças que a tecnologia proporciona, que tenham criatividade e,

principalmente, que saibam trabalhar em equipe. Este projeto torna-se viável, pois está voltado

plenamente para realizar suas atividades unindo a prática com a teoria.A utilização da música despertará 

e motivará o adolescente ater subsídios para superação dos problemas no que se refere ao

ensino/aprendizagem da língua estrangeira moderna. O projeto se desenvolverá em um Colégio

Estadual, situado no município de Astorga, no ensino médio objetivando através da música promover o

aprendizado da língua inglesa. Tecnologia;Música; Ensino

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ALTHAIR CANDIDO DE 

CASTRO JUNIOR

A Tecnologia e suas 

Linguagens no Estudo da 

Língua Estrangeira 

Moderna no Instituto 

Estadual de Educação

Como vivemos em um período de grande aceleração e avanço nas tecnologias, percebemos a grande

importância de se fazer uso delas, efetivamente na prática escolar. Nossos alunos têm respeitável

conhecimento nessa área, uma vez que já nasceram convinvendo com várias ferramentas tecnológicas.

A ideia desse projeto é a de fazer uso de um aparelho hoje tão comum entre eles que é o telefone

celular. Tal aparelho, tem tantos recursos que a última utilidade lembrada que ele possui é a de fazer

ligações. O projeto propõe o uso dos recursos do aparelho celular entre os alunos, para desenvolver

atividades de produção de pequenos vídeos, usando diálogos e textos em Língua Inglesa. O objetivo é

fazer com que os alunos pratiquem a língua através de todo um trabalho de pesquisa sobre os

processos, termos técnicos, vocabulário, expressões e outros, relacionados a produção audiovisual. A

busca por informações técnicas, a preparação dos interlocutores, cenários, figurinos e demais

componentes de uma produção, trarão um enriquecimento no saber dos participantes. O produto final

apresentado pelos grupos de alunos, será a mostra em vídeo do desempenho de cada um desses jovens

no uso escrito e oral da Língua Inglesa.

Tecnologia, estudo das 

tecnologias, uso pedagógico das 

tecnologias

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

CRISTIANE REGIS 

VIANA

A FORMAÇÃO 

CONTINUADA DO 

PROFESSOR DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA MODERNA 

POR MEIO DO TRABALHO 

COM OS GÊNEROS 

DISCURSIVOS

O trabalho com os gêneros discursivos nas aulas de língua estrangeira moderna vem contribuindo de

maneira significativa com o aprendizado dos alunos através da proposta de metodologias planejadas a

partir da escolha de um gênero do discurso. Este projeto propõe juntamente com os docentes de LEM,

um estudo do trabalho com os gêneros através da teoria do Interacionismo Sociodiscursivo e Sequências

Didáticas, visando a construção do desenvolvimento dos sujeitos através da interação com os gêneros

do discurso e as ações de linguagem.

Gêneros Discursivos; 

Interacionismo Sociodiscursivo; 

Sequências Didáticas

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

DEISE DA FONSECA 

SCHNEIDER DA 

SILVEIRA

A fotonovela como meio 

de reflexão e produção 

textual no contexto 

escolar.

Este projeto tem como objetivo estimular os alunos a aprenderem a língua inglesa em si e incentivar a

produção crítica de uma maneira dinâmica, com leituras lineares e não lineares, baseando-se no gênero

textual fotonovela, levantando questões sobre a sociedade e a história em evolução. O gênero textual

em questão possibilitará que o educando reconheça e conheça o gênero, expresse-se de uma forma

artística, conheça fatos históricos e a evolução da sociedade, veja de forma crítica essa evolução, além

de motivar-se ao enriquecimento social e cultural.

Formação escolar, formação 

pessoa, estímulo



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARCIA DOS SANTOS 

LEAL

A TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS DO 

PROFESSOR DE LÍNGUA 

INGLESA NAS ATIVIDADES 

DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA

O projeto de intervenção pedagógica de Língua Estrangeira Moderna do Programa de Desenvolvimento

Educacional - PDE, terá como público-alvo os professores que atuam na área de Língua Inglesa, no

Colégio Estadual “Professor Vidal Vanhoni”, o qual será desenvolvido numa abordagem voltado à

elaboração de um trabalho de troca de experiências entre os mesmos, nas atividades da Formação

Continuada. Ressalta-se que para uma melhor qualificação dos professores de Língua Inglesa, devem ser

criadas oportunidades para o desenvolvimento de atividades necessárias para aprender e fazer uso com

maior facilidade dos gêneros textuais trabalhados, tendo assim uma relação direta da vivência do

professor/aluno/professor, as quais deverão cooperar com as diferentes situações reais e cotidianas do

ensino de Língua Inglesa, analisando os objetivos a serem alcançados e os conhecimentos construídos

por professores e alunos. Assim sendo, o presente projeto visa contribuir de forma a despertar no

professor a troca, a experiência do novo, das suas práticas sociais, das diferentes formas da linguagem, o

despertar do medo pelas novidades, capacitando-os assim ao processo ensino-aprendizagem, sendo

desenvolvido por meio de atividades em um grupo de estudos.

Professor;troca de 

experiências;aprendizagem\"

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

APARECIDA LICEI 

PRADO

As Histórias em 

Quadrinhos (HQ) como 

apoio pedagógico para 

leitura

O ensino e a aprendizagem da língua inglesa, como de outras línguas estrangeiras modernas,

apresentam desafios, já que poucos alunos conseguem ler, interpretar e escrever satisfatoriamente.

Para amenizar esse quadro, surgiu a idéia de utilizar o Gênero Textual História em Quadrinhos e assim,

tornar a aprendizagem da língua inglesa um pouco mais atrativa. Assim, esse projeto tem como objetivo

geral, utilizar a biblioteca escolar como ambiente propício para estimular a leitura de Histórias em

Quadrinhos e assim, ampliar o recurso linguístico em língua estrangeira moderna, neste caso, a língua

inglesa. O motivo da pesquisa foi o conhecimento do funcionamento da biblioteca da Escola Estadual

Curitiba, onde se observou as dificuldades apresentadas pelos alunos do 6º ano quando propostas

atividades de leitura e interpretação de textos na disciplina de Língua Inglesa. Dificuldades talvez pelo

fato deles não terem sido educados para um trabalho de leitura de extração e produção de significados

do texto. Nessa perspectiva, elaboraram-se as seguintes perguntas de pesquisa: Será que o gênero

textual História em Quadrinhos, aliados a um ambiente propício para a leitura, como a biblioteca, pode

favorecer a formação de alunos leitores? As Histórias em Quadrinhos podem fornecer uma leitura que

possibilite uma posição de sujeito-leitor e uma produção de sentido para o educando? Para buscar

respostas a tais questionamentos, os alunos serão orientados a analisar a função do gênero estudado,

sua composição, a distribuição de informações, o grau de informação presente ali, a intertextualidade,

os recursos coesivos, a coerência e somente depois, a gramática em si.

Leitura; Produção de texto; 

História em Quadrinhos



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA ELIZABETE LOPES DIAS

O gênero biografia e sua 

colaboração para o 

ensino aprendizagem de 

língua inglesa

O aluno necessita compreender que o mundo que o rodeia não fala só português e podemos nos

comunicar em outras línguas com a mesma precisão da língua materna. Este projeto enfocará, incentivo

à leitura, escrita e oralidade através do gênero textual: biografia/autobiografia. Esse trabalho tem como

objetivo atividades que envolverão as seguintes dimensões: capacidades de ação, capacidades

discursivas e capacidades linguístico-discursivas e produção textual dos gêneros biografia e

autobiografia, voltado para a leitura e produção de textos com alunos de uma turma de Ensino

Fundamental das séries finais com realização de tarefas que contribuam para a inserção de

conhecimentos e resultados apresentados nos textos de LE com biografias de pessoas importantes

nacionalmente e internacionalmente em textos curtos e vocabulário acessível para uma melhor

assimilação dos elementos linguísticos na Língua Inglesa.

Gênero textual; leitura; produção 

de texto

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

JOSE FERNANDES 

CORDEIRO NUNES

Heróis da ficção e da vida 

real - uma leitura crítica

As aulas de língua estrangeira assumem um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes da

diversidade cultural que os rodeia. Nesse contexto, é possível perceber que o desenvolvimento da

capacidade leitora ajuda o aluno a compreender o mundo à sua volta e a posicionar-se criticamente

diante dos acontecimentos em nível comunitário e global. O Projeto de Intervenção Pedagógica aqui

exposto está focado no estudo de gêneros textuais, fundamentado em Bakhtin e seus estudiosos, assim

como em conceitos de Leitura Crítica e Letramento Crítico, direcionando o trabalho numa dinâmica que

leve à compreensão do contexto de produção dos textos, intenções implícitas do autor e a uma

reconstrução de significados ao que lê. O presente trabalho traz como tema o interesse histórico por

heróis percebido desde a antiguidade, que nos apresenta os heróis da mitologia grega, passando pelos

heróis de capa e espada dos clássicos da literatura até chegarmos aos super-heróis no século XX, que

dominam atualmente diferentes meios do entretenimento e do consumo. Alunos do ensino

fundamental têm proximidade com a temática dos super-heróis que lhes possibilitam a imersão

momentânea em um mundo onde todos os limites podem ser superados. Assim, gêneros discursivos e

elementos lexicais e semânticos, próprios desse contexto, serão trabalhos através do estudo de textos

de diferentes tipos e meios de circulação para a prática da comunicação em língua inglesa.

gêneros textuais; leitura; heróis, 

super-heróis



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA PATRICIA MASSULO

Estudo do gênero teatro e 

suas adaptações a partir 

de William Shakespeare

Atualmente, nas Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna, encontramos poucas

orientações para se trabalhar com a Literatura em sala de aula. Também é raro encontrarmos nos livros

didáticos ofertados pelo MEC/ FNDE, unidades didáticas ou propostas metodológicas voltadas para um

trabalho com a literatura nas aulas de língua inglesa. A fim de contribuir para a mudança deste cenário,

o projeto pretende oportunizar aos estudantes do 2º ano do Ensino Médio, o estudo do gênero teatro e

suas adaptações por meio da vida e obra do autor britânico William Shakespeare. Por meio da

metodologia proposta pelo professor João Luiz Gasparin, baseada na pedagogia histórico-crítica de

Demerval Saviani, serão propostos procedimentos didáticos diversificados que procurarão oferecer

subsídios para o aperfeiçoamento da leitura e compreensão de textos em língua inglesa e para o

conhecimento do gênero teatro. Espera-se com o projeto contribuir para o gosto pela leitura literária de

boa qualidade, além de socializar obras clássicas do autor William Shakespeare.

Literatura; leitura; Shakespeare; 

teatro; adaptação.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SIMAL CORDEIRO DE 

LIMA

Por meio de contos, 

incentivo ao hábito de 

leitura

A leitura de conto para o nosso aluno é relevante porque faz referência a uma narrativa breve e fictícia,

com um número reduzido de personagens e um argumento não demasiado complexo, uma vez que

entre as suas características destaca-se uma certa carência de recursos narrativos. Para tanto, é

essencial que o nosso aluno desenvolva o hábito de leitura, ato de extrema importância na construção

do conhecimento e no tornar-se cidadão crítico em nossa sociedade. Desse modo, este projeto busca

despertar o interesse do aluno pela leitura, bem como desenvolver sua habilidade de leitura em língua

espanhola, por meio do gênero conto. O projeto será desenvolvido nas turmas do primeiro ano do

CELEM, no Colégio Flauzina Dias Viégas – EFM, no período noturno, consistindo nas seguintes etapas de

atividades: explicação do gênero conto para a turma, destacando a importância de se ter o hábito de

leitura no dia a dia; leitura de diferentes contos, sendo que, para cada conto, serão desenvolvidas

atividades de pré, enquanto e pós leitura; aplicação de atividades de compreensão e reflexão referentes

aos textos trabalhados de modo a desenvolver uma leitura crítica. A metodologia dessa pesquisa se

fundamenta nos estudos de Cagliari (1997), Freire (1999), Leffa (1999), Bakhtin (1997), Harste (1985),

Moita (1996), entre outros. Conclui-se que a leitura é uma habilidade a ser ensinada, de modo a

despertar nos alunos, não só o gosto e prazer pelo ato de ler, mas também pelo desenvolvimento de

uma leitura crítica

leitura; hábito; leitura crítica; 

conto



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA SIRLENE ARIOSI IWAI

Gênero Textual Fábula e o 

desenvolvimento de 

estratégias de leitura em 

Língua Inglesa

A prática da leitura em sala de aula tem sido motivo de preocupação e estudos para muitos professores

de língua inglesa atualmente. Por essa razão, este projeto está propondo um trabalho diferenciado com

leitura em língua estrangeira, isto é, desenvolver estratégias de leitura para a compreensão de textos em

língua inglesa por meio do gênero textual fábula, aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, na

tentativa de formar leitores e não tradutores de textos. Percebemos nas escolas públicas poucas práticas

pedagógicas que destacam essa área com um envolvimento crítico para a plena formação de leitores. O

projeto encontra-se fundamentado no Interacionismo Sociodiscursivo e serão propostas atividades que

contemplem a leitura, a escrita e a oralidade realizadas por meio de sequência didática. O gênero textual 

fábula também oportuniza ao professor levar o aluno a reflexões sobre valores na sociedade, com o

objetivo de formar leitores atuantes na sociedade em que vivem.

Leitura em língua inglesa; 

estratégias de leitura; gênero 

textual fábula.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ANA MARIA 

BRUSAMARELLO

What wave takes us?-

Repensando as 

construções discursivas 

em língua estrangeira no 

mundo em que vivemos.

O presente estudo terá ênfase na leitura. A implementação do projeto de Intervenção Pedagógica será

aplicado no Colégio Estadual de Pato Branco com aproximadamente 35 a 40 alunos da Educação Básica,

do oitavo ano do Ensino Fundamental II. As ações previstas envolvem um diálogo entre a teoria e a

prática e por meio do \"saber o que está escrito em camisetas\", instigar o educando a ter autonomia na

leitura crítica em língua inglesa, buscando embasamento da análise do discurso pela teoria da Linguística

Sistêmico-Funcional de Halliday.

leitura; frases de camistas; 

significado

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

CARMEN LUCIA 

BOMBARDELLI

LÍNGUA INGLESA NA 

RELAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR: MEIO 

AMBIENTE

O objetivo deste trabalho é estabelecer relações interdisciplinares com a Língua Estrangeira, através da

abordagem de gêneros textuais, focalizando a temática Meio Ambiente no contexto sócio econômico da

comunidade escolar. As atividades serão realizadas através da aplicação dessa proposta com alunos do

9º ano no Colégio Terezinha Rodrigues da Rocha – EFM, através de uma unidade didática. Nesta

abordagem no ensino da língua Inglesa, destacamos conteúdos e assuntos de outras disciplinas que

serão significativas para o aprimoramento do educando. Foca-se também uma releitura da realidade que 

os cerca, com uma compreensão integrada da qualidade ambiental, valor inseparável para o exercício da

cidadania. Espera-se com esse trabalho conscientizar alunos e comunidade sobre a necessidade de

mudança de atitude e comportamento no cotidiano.

LÍNGUA INGLESA, 

INTERDISCIPLINAR, MEIO 

AMBIENTE



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA DEBORA BORTOLON

DIGITAL STORYTELLING: O 

GÊNERO NARRATIVA 

AUTOBIOGRÁFICA 

DIGITAL EM AULAS DE 

LÍNGUA INGLESA

O presente projeto de intervenção pedagógica intitulado Digital Storytelling: o gênero narrativa

autobiográfica digital em aulas de língua inglesa, proposto para o Programa de Desenvolvimento

Educacional – PDE, para o ano de 2014 e 2015, tem por objetivo compreender e refletir sobre o ensino

de língua inglesa mediado pelas tecnologias, baseando-se na pedagogia de multiletramento com

interface em gêneros textuais para o ensino de língua inglesa. Para isso, optamos por produzir e aplicar

uma sequência didática do gênero narrativa autobiográfica digital para alunos (as) do 3º ano do EM de

uma escola pública, no município de Itapejara D’Oeste-Pr. Para tal projeto, utilizaremos a teoria do

Interacionismo Sociodiscursivo – ISD, de Jean-Paul Bronckart (1999) e a concepção de sequência didática

de Schneuwly; Dolz (2004). A narrativa autobiográfica digital a ser enfocada apresenta uma narração

emocionante de Lindsay Fisher, denominada First Impression, sobre a sua aparência física, em relação a

seu rosto e a impressão que este causa a si própria e as outras pessoas. A escolha da narrativa deu-se

por apresentar uma temática que explora uma questão muito pertinente a nossa sociedade atual: a

aparência física e sua importância e na forte influência que a mídia possui em adolescentes e seus

estereótipos de beleza. Com o desenvolvimento do projeto, pretendemos encontrar caminhos que

possam contribuir para a transposição desse gênero para as escolas públicas e, assim, mostrar que o

ensino de língua inglesa pode ser potencializado pelo estudo e produção de gênero textual para um

aprendizado de inglês mais motivacional e significativo para aos alunos.

Língua Inglesa; Multiletramento; 

Narrativa Autobiográfica Digital; 

Gêneros Textuais

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

EVANDRO ALVES DA 

SILVA

As contribuições do 

gênero letras de música 

no processo de ensino-

aprendizagem de língua 

inglesa

O cotidiano das escolas públicas do Paraná é repleto de obstáculos que atrapalham o processo de ensino

aprendizagem. Diante desse contexto, o uso do gênero letras de música é uma alternativa para o

desenvolvimento do educando em atividades voltadas para o desenvolvimento da oralidade, reflexão e

ampliação do vocabulário. Este projeto tem como objeto melhorar o desempenho dos alunos no

processo de aprendizagem de Língua Inglesa, tendo como referências as Diretrizes Curriculares de

Ensino de Língua Estrangeira, as teorias de Gênero e Análise do Discurso, pois tais teorias são o melhor

caminho para se promover a criticidade em sala de aula. O referido projeto será desenvolvido durante

trinta e duas aulas no ano de 2015. O público alvo serão os alunos do nono ano do Ensino Fundamental.

As atividades serão elaboradas em forma de uma Unidade Didática, a qual terá como foco principal o

gênero textual letra de música, porém também farão parte dessa Unidade, atividades de análise do

discurso, análise linguística, práticas de oralidade e escrita, entre outras.

Música; Motivação; Oralidade ; 

Reflexão



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

MARIA DO ROSARIO DE 

CEZARO

História Em Quadrinhos 

Em Língua Inglesa: um 

caminho para a 

aprendizagem.

. O presente trabalho consiste em abordar o gênero textual Histórias em Quadrinhos (HQs), com a

intenção de aprimorar a prática pedagógica em sala de aula, tendo como objetivo reconhecer em uma

HQ a forma de expressão da língua. As HQs possuem recursos tais como quadrinhos, balões e outros, em

situações que através dos personagens, o leitor imagina os acontecimentos de cada história. O

referencial teórico baseia-se na teoria desenvolvida por Halliday, intitulada Gramática Sistêmico

Funcional (GSF), na qual faz-se a análise funcional da gramática, sua produção de significados, e não

meramente um estudo estrutural. Através de uma unidade didática as atividades serão realizadas, por

alunos de um 2º ano do Ensino Médio, contemplando questões de discussão, de análise lingüística,

interpretação de texto, produção escrita, pesquisa, entre outras.

Gênero textual; Prática 

Pedagógica; Ensino e 

Aprendizagem

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SANDRA CARMEN 

CHITOLINA

Trechos de Filmes para 

verificar se o uso de 

Vocabulário Mais 

Explícito ajuda na 

Compreensão em leitura

O trabalho tem como objetivo verificar se a introdução de vocabulário de maneira mais explícita

melhora a compreensão em leitura em uma turma de 2o Ano do Ensino Médio, na Escola Estadual

Castro Alves, Pato Branco, Paraná, utilizando como suporte metodológico, trechos de filmes. O gênero

escolhido tem relação com o cotidiano do aluno e vem de encontro com a Metodologia

Sociointeracionista, a qual visa desenvolver competência linguística através da comunicação e a troca de

experiência. O trabalho será norteado pelas ideias de Scaramucci, Schmitt e Nogueira que defendem o

uso da aprendizagem direta de vocabulário a partir de 1995 no Brasil, para que o aluno não fique apenas

com as deduções superficiais e as adivinhações ao ler um texto. O estudo será demonstrado com uma

pesquisa qualitativa, com oito unidades didáticas, onde o aluno poderá perceber as nuances de

pronuncia, as gírias, os diferentes sotaques, o contexto cultural, através de trechos específicos de alguns

filmes, com propósitos previamente estabelecidos no ensino de Língua Estrangeira, relacionando com

situações significativas da vida do aluno. Vocabulário,Leitura,Contexto

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA SILVANA FILIMBERTI

AUTOBIOGRAFIA: UMA 

ESTRATÉGIA PARA O 

ENSINO DA LÍNGUA 

INGLESA NA EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS

O presente Projeto tem por objetivo apresentar uma proposta de trabalho com o gênero “autobiografia”

viva e interativa com alunos do Ensino Médio do CEEBJA. O intuito é levar o aluno a desenvolver a

oralidade, escrita, e a leitura no exercício da língua inglesa através de atividades orais e escritas fazendo

uso das tecnologias de comunicação diante do mundo globalizado. A escolha do gênero autobiografia

para o ensino de jovens e adultos se deu pelo fato de que estes, ao retornarem à escola, trazem sua

experiência de vida. Mediante as dificuldades encontradas no desenvolvimento das práticas de leitura e

escrita em língua inglesa e, com a oportunidade de possibilitar ao estudante a valorização de si, de seu

crescimento pessoal, de seu autoconhecimento, a autobiografia em diálogo com falantes da língua,

proposta deste projeto, oportuniza aliar tais problemáticas ao trabalho em sala de aula, contribuindo

para a melhoria do discurso e da produção em língua inglesa do estudante de ensino médio de EJA .

Autobiografia; Comunicação; 

Ensino, Língua Inglesa, EJA.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ANGELA LOSS 

MACHADO

CLUBINHO DE INGLÊS: 

UMA PROPOSTA DE 

OFERTA DE UMA 

SEGUNDA LÍNGUA 

ESTRANGEIRA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL: 

ATIVIDADES LÚDICAS 

COM O USO DE 

ESTRATÉGIAS DE 

COMPREENSÃO ORAL E 

ESCRITA

Tendo em vista a proposta do governo federal de que as Escolas da Rede Pública poderiam escolher

entre o ensino oficial de Língua Inglesa ou de Língua Espanhola, muitas escolas, em votação em suas

comunidades, optaram pelo Espanhol. Com isso, muitas crianças deixaram (e deixarão) de ter o contato

com o Inglês. Portanto, este projeto objetiva a criação de um Clubinho de Inglês, em contra turno,

propondo novas formas de ensinar o idioma de maneira lúdica e prazerosa com maior motivação e

rendimento, atendendo-se às quatro habilidades da língua, principalmente a oralidade e a leitura com o

uso de estratégias de compreensão oral e de compreensão escrita. As atividades do Clubinho serão

desenvolvidas com alunos dos 6º anos do Colégio Estadual Santa Maria de Ponta-Grossa – Paraná,

totalizando 32 h de curso. Espera-se proporcionar aos aprendizes oportunidades para seu envolvimento

e crescimento no uso da língua inglesa, garantindo seu engajamento e compreensão, além de

desenvolver atitudes críticas e a consciência sobre a valorização e reflexão sobre a língua. Palavras

chave: Clubinho de inglês; Oralidade e leitura; Atividades lúdicas.

Palavras chave: Clubinho de 

inglês; Oralidade e leitura; 

Atividades lúdicas.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

LUCELIA DE LURDES 

AMATNECKS

Uma proposta de 

interdisciplinaridade no 

ensino e aprendizagem de 

língua inglesa no Ensino 

Médio

UMA PROPOSTA DE INTERDISIPLINARIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO

ENSINO MÉDIO A escola deve proporcionar não apenas a assimilação do saber, mas a construção de um

conhecimento significativo e contextualizado. O objetivo desse projeto é trabalhar a língua inglesa

focando a interdisciplinaridade entre as disciplinas de Geografia, História e Arte. O ensino

interdisciplinar permite uma compreensão maior da realidade, pois oferece subsídios ao professor para

criar espaços em suas aulas onde os alunos atuem como participantes ativos e aprendam a construir

sentidos para entender melhor a realidade. Os conteúdos que serão desenvolvidos neste projeto estarão

interligados e relacionados a outras disciplinas por meio de atividades em língua inglesa focadas nos

temas transversais: meio-ambiente, trabalho e consumo e pluralidade cultural. O projeto está alicerçado

na abordagem interpretativista de natureza qualitativa. Esta proposta de trabalho será aplicada em uma

turma de 1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Carlos Zelesny no 1º semestre de 2015,

totalizando-se 32h. Serão produzidas atividades de ensino da língua inglesa com uso de textos

autênticos (textos midiáticos, anúncios, propagandas, filmes, etc.). Espera-se que o aluno reflita

criticamente sobre o tema abordado, bem como sobre a importância da língua inglesa em seu cotidiano

e a sua relação com a Arte, a Geografia e a História.

Interdisciplinaridade; Integração; 

Contextualização

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

LUDMILLA BAPTISTA 

SABATKE

As tecnologias no Ensino 

de Língua Inglesa a favor 

da educação para paz

Com a chegada da tecnologias em nossas vidas, muita coisa mudou e a escola também.

Consequentemente a maneira de ensinar toma rumos diferentes que é cada vez mais interessante,

dinâmico e desafiador. A escola é um espaço de interações e relações permeadas pelas vivências e

conflitos que ocorrem dentro e fora dela, que interferem diretamente no ambiente escolar e na

qualidade da educação. Enfatiza-se portanto, a importância de inserir as tecnologias nas aulas de Língua

Inglesa ajudando a superar as dificuldades e as tensões do dia a dia, motivando os alunos e

conscientizando-os a conviverem de forma pacífica, cooperativa e apaziguadora em prol da construção

de uma cultura de paz.

Tecnologia; educação para paz; 

língua inglesa



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

ELAINE APARECIDA 

ROCHA

AS CONTRIBUIÇÕES DA 

MÚSICA COMO 

INSTRUMENTO DE 

SENSIBILIZAÇÃO NA 

APRENDIZAGEM DA LEM

O presente projeto enfatiza algumas contribuições da música no processo de ensino e aquisição da

Língua Inglesa, pois o grande desafio das aulas tem sido a motivação dos alunos no desenvolvimento das

atividades propostas. Dominar um idioma requer tempo e esforço, sendo assim, as atividades com

músicas podem promover um maior entrosamento entre o professor e o aluno criando um clima

favorável e uma aprendizagem efetiva. Para isso, a metodologia apresentada investiga por meio de um

inquérito levantar informações concretas do uso da música junto aos alunos no contexto escolar, bem

como alguns questionamentos a respeito da preferência por ritmos, artistas, músicas e a frequência com

que eles a ouvem no seu dia a dia. Nessa perspectiva, o projeto proporcionará aos educandos momentos 

de aprendizado interligados à sensibilização em oficinas pedagógicas para um grupo coral, tornando o

ambiente mais prazeroso e agradável. Ao utilizar letras com conteúdos e temas significativos e diversos,

pode-se facilitar a compreensão da Língua Inglesa, promover o contato com diversas culturas, levar o

aluno a despertar o interesse pela disciplina, como também, fazê-lo perceber a importância do inglês no

mundo globalizado e competitivo. E além do aspecto linguístico e cultural no trabalho com música, o

ensino realizado com emoção e afeto reforça o processo, as atitudes, a motivação, a autoconfiança e

baixa os níveis de ansiedade, fazendo a aprendizagem fluir de maneira espontânea e objetiva,

contribuindo assim com o desenvolvimento emocional e o cognitivo do aprendiz.

Ensino, música, coral, oficinas 

pedagógicas.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

EUNICE SUZETTI 

ZAMBRIN

O Jogo no contexto de 

Língua Inglesa no ensino 

fundamenta, da teoria à 

prática.

Neste projeto estaremos contemplando dentro da Língua Estrangeira Moderna - Inglês que visa observar

a importância do uso de Atividades Lúdicas – Jogos no processo de ensino-aprendizagem de Língua

Inglesa, bem como sanar algumas dificuldades de assimilação de conteúdos que observamos que os

alunos apresentam durante o decorrer das aulas. O projeto será desenvolvido na escola pública de Vila

Nova – Toledo-Pr, com uma turma de 6° Ano do Ensino Fundamental. O projeto também terá como

objetivo oferecer subsídios para enriquecer a prática pedagógica dos professores. Educação;Jogos;Escola



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

GENIVALDO 

BONIFACIO COUTO

O gênero folder e suas 

contribuições no processo 

de ensino/aprendizagem 

de LEM-Inglês.

No Brasil, o ensino baseado em gêneros discursivos se insere em uma preocupação maior e aparece

como uma sugestão de como abordar conteúdos e discursos relevantes para a formação de alunos.

Neste sentido, buscou-se um recorte de conteúdo que atendesse a essa perspectiva, de forma dinâmica,

por meio de atividades de leitura, oralidade e de escrita, pois são as práticas que efetivam o discurso na

escola. Pensando na criatividade, espontaneidade, autonomia e capacidade cognitiva que estão em

processo de efervescência nos adolescentes, além de preocupado com a desmotivação reinante nas

aulas de língua inglesa, optou-se por investigar o gênero folder, como alternativa para superar

determinadas lacunas no processo de ensino e aprendizagem de LEM. É responsabilidade do educador a

tarefa de gerar possibilidades para que os alunos se apropriem de características discursivas e

linguísticas de gêneros diversos, através de atividades interativas, as mais variadas, em situações reais,

para promover o reconhecimento das práticas escritas e orais à sua volta. O trabalho com o gênero

folder dar-se-á através de uma Sequência Didática, onde os educandos podem se apropriar desse gênero

para produzir folderes informativos em língua Inglesa sobre sua cidade. Pretende-se com a vivência

dessas práticas pedagógicas propiciar aos educandos ações que desperte o interesse pela pesquisa,

leitura e produção escrita, pois a aprendizagem de uma língua é o resultado do contato com ela e sua

prática.

: gênero folder; 

ensino/aprendizagem; vivência.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

LILIANE IEDA DRESCH 

TOMASI

O uso de redes sociais na 

mediação dos processos 

de leitura e escrita para o 

ensino de LEM-Espanhol

Com o projeto intitulado “O uso de redes sociais na mediação dos processos de leitura e escrita para o

ensino de LEM-Espanhol” se buscará descobrir se o ensino da língua estrangeira pode ser

modificado/aperfeiçoado no contexto escolar quando do uso das tecnologias na práxis pedagógica? Se

pode aprender melhor o Espanhol e aperfeiçoar as práticas de leitura e escrita através do uso de redes

sociais para desenvolvimento de atividades diversas? Trabalhar a leitura e a escrita por meio de

tecnologias e de redes sociais a fim de propor mudanças educacionais efetivas para o ensino de LEM –

Espanhol é nosso objetivo principal. Implementaremos o mesmo com alunos do 3º ano do C. E. H. A.

Castelo Branco – E.M.N. do período vespertino. Se estima que o grupo alvo deste projeto tenha de 30 a

35 matrículas para 2015. O colégio possui um Laboratório Digital equipado com 20 computadores

conectados à internet. A biblioteca conta com 4 computadores que também podem ser utilizados para o

desenvolvimento do projeto. Pretende-se com este trabalho ressaltar que não é a utilização de uma

ferramenta tecnológica que resolverá os problemas que permeiam os processos de ensino-

aprendizagem, o que se propõe é a comunicação online por meio de rede social para desenvolver com o

aluno algumas atividades de leitura e escrita de forma mais dinâmica e interessante, objetivando um

melhor desempenho nestes dois pré-requisitos básicos a um estudante de espanhol. Os autores que

nortearam este trabalho foram: Moran (tecnologias), Castela (leitura e tecnologias), Rosa (escrita), Solé

(leitura), Maricato (rede social). Leitura; escrita; rede social.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SIRLEIA SANTOS DA 

SILVA

Uma proposta para o 

aprimoramento da 

produção escrita e 

compreensão de textos 

em Língua Inglesa por 

meio do gênero textual 

notícia.

Tendo em vista a importância da linguagem escrita e também da compreensão de textos em Língua

Inglesa (LI) é que objetivou-se desenvolver uma proposta pedagógica a partir da metodologia da

Sequência Didática, com o gênero textual notícias, buscando o aprimoramento da escrita e o

desenvolvimento da compreensão textual nesta disciplina, a ser trabalhada com alunos do 9º ano do

Ensino Fundamental – EF, visto que o gênero escolhido possibilita, além do trabalho com a leitura, a

oralidade e a escrita também a compreensão de textos, garantindo assim o exercício das práticas sociais

da linguagem. Para alcançar o objetivo proposto optou-se pela metodologia da pesquisa-ação, com a

finalidade de desenvolver atividades que fossem ao encontro da realidade dos alunos. Assim, esta se

encontra embasada em teóricos como Bakhthin (1992, 2010), Almeida Filho (1993), Ferrari (2002),

Antunes (2002), e também nos estudos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (1994, 2004) e Costa Hubbes

(2007, 2008), que traz uma adaptação dos pesquisadores de Genebra para a realidade da escola

brasileira, os quais vêem na metodologia da Sequência Didática uma proposta para trabalhar gêneros

textuais de forma significativa, entre outros autores que também abordam o assunto. Com o

desenvolvimento desta proposta pedagógica espera-se que os alunos do 9º ano EF desenvolvam a

escrita e a compreensão de textos em LI de forma significativa e construtiva.

Produção escrita; Compreensão 

de textos; Notícia; Sequência 

Didática.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

GISELLE VANESSA 

FRASSON

Memórias Biográficas no 

Processo Ensino-

Aprendizagem de Língua 

Espanhola

Nesse projeto estaremos trabalhando com os gêneros textuais biografia e autobiografia com o objetivo

de proporcionar ao aluno um aprendizado mais contextualizado e significativo de língua estrangeira. Os

gêneros em questão permitem ao aluno conhecer os fatos ocorridos na vida de uma pessoa bem como a

construção da sua própria identidade e assim ele pode se perceber como sujeito participativo e

transformador da sociedade em que vive. Acreditamos que os gêneros textuais biografia e autobiografia

escolhidos para o desenvolvimento deste trabalho responde às necessidades discursivas dos alunos num

dado contexto de produção e de uso da língua espanhola, dando oportunidade aos alunos de escrever e

retratar experiências únicas. Nosso objetivo é envolver o aluno de forma participativa e crítica nas aulas

de Língua Espanhola num ensino e aprendizagem mais significativos.

Língua Espanhola; Gênero 

Textual; Biografia; Autobiografia

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SILVANA FLORES DOS 

SANTOS BONCHOSKI

O USO DAS FÁBULAS NO 

ENSINO APRENDIZAGEM 

DE LINGUA INGLESA

O objetivo central do presente projeto é criar possibilidades de interação nas situações de aprendizagem

ocorridas nas aulas de Língua Inglesa, numa perspectiva bakhtiniana. A pesquisa será de cunho

qualitativa e interventiva, abrigada pelo Interacionismo sócio-discurvivo, desenvolvida com alunos do 7º

ano de uma escola pública de pequeno porte. Os dados serão coletados no 1º semestre de 2015,

utilizando-se os seguintes instrumentos: observação, atividades previamente selecionadas, diário dos

alunos e do professor. Com este projeto espera-se desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos

preparando-os de maneira mais efetiva para ler o mundo com mais criticidade.

alunos; gênero textual; fábulas; 

ensino aprendizagem; língua 

inglesa.



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

VERONICA REGINA 

FERRARI

O GÊNERO TEXTUAL 

LETRA DE MÚSICA E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA O 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

DE LÍNGUA INGLESA NA 

ESCOLA PÚBLICA

Este projeto visa contribuir para o ensino e aprendizagem da Língua Inglesa, tendo o gênero textual letra

de música como ferramenta para auxiliar na construção de uma aprendizagem significativa nessa

disciplina e será desenvolvido com alunos de um sétimo ano do Ensino Fundamental de uma escola

pública. A pesquisa será de abordagem qualitativa, com procedimentos técnicos coerentes com a

pesquisa-ação. A coleta de dados acontecerá no primeiro semestre de 2015 e serão utilizadas como

instrumento, observações realizadas em sala de aula, diário do professor e diário do aluno. Espera-se, ao

final da implementação do projeto, propiciar uma aprendizagem mais efetiva, partindo da mobilização

de conhecimentos prévios dos alunos para alcançar o desenvolvimento de suas capacidades de

linguagem por meio do gênero textual proposto.

Gênero Textual; Ensino e 

Aprendizagem; Letra de Música; 

Língua Inglesa.

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA DAMARIS BRESSAN

A construção do 

conhecimento da língua 

inglesa através do gênero 

textual música.

Observando as dificuldades, e a falta de interesse e desmotivação nas séries iniciais dos alunos do

Ensino Médio pelos conteúdos desta disciplina, realizei este projeto com o uso da música, por ser

considerada um eficiente gênero a ser utilizado como instrumento no ensino da língua inglesa. Visando

os problemas nas atividades de leitura, oralidade e escrita, se pretende com este projeto mostrar a

relevância do gênero textual música na sala de aula. Outro aspecto importante com relação ao projeto é

que as músicas são textos autênticos, e que podem ser utilizados de formas e razões diferentes. As

atividades que envolvem música devem ser instrumentos de aprendizagem, planejadas adequadamente,

sendo que, utilizar a música é uma importante estratégia de ensino na aquisição de um segundo idioma.

Um grande desafio para o professor de Língua Estrangeira Moderna é encontrar novos métodos para o

desenvolvimento de uma prática pedagógica que atenda conteúdos que facilitem a aprendizagem. Os

textos musicais trazem a linguagem informal com opiniões ou fatos, exemplos gramaticais e vocabulário,

sendo que estes textos musicais, contém diferentes informações, ideias, sentimentos e oportunizará os

alunos a usar a imaginação relacionando as ideias que a música traz, em uma atmosfera agradável e a

musicalidade faz com que o aluno sinta-se em seu mundo estimulando e melhorando à aprendizagem

em relação a aquisição da língua inglesa. música; gênero; aprendizagem;

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA MERCIE MROZ

A Busca da Leitura 

prazerosa em Língua 

Inglesa através das 

Histórias em Quadrinhos.

O presente projeto tem como princípio desenvolver o gosto pela leitura em Língua Inglesa dos alunos do

ensino fundamental, especificamente do 7° ano, através de leitura de História em Quadrinhos da Turma

da Mônica (Monica’s Gang) do escritor Maurício de Sousa. Espera-se que esse projeto venha intermediar

a busca de uma leitura prazerosa, que faça com que o aluno busque por si só novos gêneros textuais e

passe a perceber o estudo da língua inglesa como necessário ao crescimento pessoal. Então, a proposta

em trabalhar com textos de histórias em quadrinhos poderá levar ao aluno um melhor resultado quanto

ao aprendizado da língua inglesa, não apenas no ambiente escolar, mas no âmbito social e também

pessoal, a fim de suprir prováveis dificuldades que enfrentarão no futuro e fazer valer o aprendizado

adquirido através da língua inglesa.

Língua Inglesa; História em 

Quadrinhos; Leitura prazerosa; 

Aprendizado;



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA PATRICIA KOGGE

As atividades lúdicas 

sustentadas em gêneros 

textuais, como recurso de 

aprendizagem da 

oralidade em Língua 

Inglesa

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica tem como finalidade instigar a prática da oralidade, em

Língua Inglesa, por meio de diferentes gêneros textuais, bem como oportunizar a utilização de atividades

lúdicas para esse fim, junto aos alunos do Ensino Fundamental. Acredita-se que as atividades lúdicas são

um meio didático e criativo de se incentivar a expressão oral, pois os jogos são fonte estimuladora de

aquisição de conhecimentos e proporcionam diversão na aprendizagem. Sendo assim, a proposta de se

trabalhar com esse tema poderá fazer com que o aluno obtenha um melhor resultado no aprendizado

da Língua Inglesa, em seu ambiente escolar e fora dele.

Atividades Lúdicas; Oralidade; 

Gêneros Textuais

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA

SONIA AURORA 

SEBBEN

Gêneros textuais como 

recursos motivacionais e 

de aprendizagem de 

vocabulário em Língua 

Inglesa

Este Projeto de Intervenção Pedagógica pretende refletir sobre os materiais autênticos e os gêneros

textuais como fundamentos norteadores para o desenvolvimento de estratégias didáticas de ensino e

aprendizagem da Língua Inglesa, proposto pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino

de Língua Estrangeira. Optamos pelos fundamentos teóricos difundidos pela linha dos Gêneros Textuais

e pela Abordagem Lexical para a elucidação de conceitos que permeiam as práticas de ensino. Diante da

desmotivação e falta de interesse de grande parte dos alunos em aprender uma segunda língua, este

trabalho procurará demonstrar que é possível estimular o interesse de alunos pela aprendizagem da

LEM. Em contrapartida, os materiais autênticos, definidos pela literatura concernente à aquisição de

línguas, mais especificamente, pela aquisição de vocabulário, serão selecionados de acordo com a

resposta dos alunos ao questionário que será aplicado como um pré-teste para descobrir quais as

preferências e conseqüentemente as relevâncias para o uso de gêneros textuais. Sendo assim,

buscaremos desenvolver a Intervenção Pedagógica baseada na descrição dos interesses e gostos dos

alunos em relação aos gêneros apontados por esta entrevista. A partir dos resultados, pretende-se

desenvolver atividades que possam conciliar tanto os gêneros textuais quanto os materiais autênticos

que melhor dialogam e reflitam os interesses pessoais e sociais da maior parte dos alunos. Acreditamos

que os resultados advindos destas estratégias possam ser utilizados pelos professores de Línguas

Estrangeiras para aumentar a motivação, tanto do ensino quanto na aprendizagem da sua disciplina.

Gêneros textuais; vocabulário; 

motivação



LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA DALVA DE JESUS JORGE

O uso da Internet como 

ferramenta pedagógica 

na aprendizagem da 

Língua Inglesa na 

Educação de Jovens e 

Adultos.

Quando se trata do ensino de Inglês na EJA, muitos desafios são encontrados pois, as salas desta

modalidade de ensino são compostas por uma diversidade muito grande de alunos. A grande maioria se

sente incapaz de aprender a Língua Inglesa, muitos reclamam que não têm mais paciência, outros que

não vêem necessidade na aprendizagem. Devido a esses fatores surge a dificuldade no processo de

ensino-aprendizagem e, portanto, a necessidade de proporcionar práticas educativas mais significativas

às pessoas adultas que procuram a EJA. Assim sendo, este projeto de intervenção pedagógica, que faz

parte do Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE/SEED será desenvolvido no CEEBJA – Professor

Ignácio Alves de Souza Filho, no município de Jaguariaíva para os alunos do Ensino Médio e tem por

objetivos: proporcionar aprendizagem significativa para as aulas de Língua Inglesa através do uso da

Internet como recurso didático pedagógico no processo de ensino e aprendizagem, motivando os alunos

para a aprendizagem da língua inglesa utilizando a Internet como ferramenta pedagógica e promover a

interação dos alunos com o ensino da língua inglesa de forma significativa através da integração do

computador e a Internet aos conteúdos da Língua Inglesa na EJA. Na metodologia estão previstas

atividades de pesquisa participativa-colaborativa onde serão utilizados sites educativos que possibilitem

a interação e colaboração dos envolvidos. Este processo será acompanhado de avaliação diagnóstica e

processual. Espera-se que os alunos sintam-se motivados utilizando a Internet e compreendam a

necessidade da aprendizagem da Língua Inglesa.

Tecnologia; Ensino-

aprendizagem; EJA; Língua 

Inglesa; Internet

MATEMÁTICA

DEISE CRISTINA 

NASSER DOS SANTOS

Educando 

Financeiramente para o 

Consumo Consciente

O presente trabalho foi elaborado a partir da compreensão das dificuldades que temos em lidar com o

dinheiro e planejar nossa vida financeira e da sensibilização dos Professores e Agentes Educacionais do

Colégio Marquês de Caravelas quanto a carência da Educação Financeira em nossas aulas e no nosso

cotidiano, pois estamos vivendo em um mundo globalizado no qual as pessoas são motivadas pela mídia

a consumir sem limite, acarretando o endividamento .O objetivo desse projeto é propiciar aos

educadores uma reflexão sobre a prática do consumo consciente e a capacidade de planejamento

financeiro por meio de palestras fomentando a Educação Financeira para o efetivo exercício da

cidadania por intermédio da instrumentalização matemática auxiliando para a formação docente

vislumbrando a disseminação desse conhecimento.

Educação Financeira; 

Planejamento Financeiro; 

Consumo Consciente

MATEMÁTICA

ELAINE APARECIDA 

SINKOC

Um Novo Olhar Para a 

Prática Avaliativa: A 

Avaliação em Fases

O projeto intitulado Um Novo Olhar para a Prática Avaliativa em Matemática: A Avaliação em Fases,

com o tema Uma Proposta de Mudanças nas Práticas Avaliativas da Disciplina de Matemática no Ensino

Profissionalizante-Técnico em Edificações tem como objetivo oportunizar uma prática avaliativa por

meio de uma metodologia inovadora, a Avaliação em Fases. Ao desenvolver essa estratégia diferenciada

de avaliação, por meio da qual não se seleciona, mas se ensina, pretende-se promover a socialização, a

inclusão social e a formação de um ser melhor preparando-o para a vida inserindo-oem um contexto de

caráter científico e cultural na Educação Matemática, enriquecendo, assim, o processo de aprendizagem,

no Ensino Profissionalizante da rede de ensino pública do estado do Paraná.

Práticas Avaliativas; Proposta de 

Mudanças na Disciplina de 

Matemática; A Avaliação em 

Fases.



MATEMÁTICA

JOSIANNY HUMAI 

MAURICIO DE FREITAS

Modelagem Matemática 

como estratégia 

metodológica no ensino 

de Geometria

Este projeto tem o objetivo de utilizar a Modelagem Matemática como alternativa pedagógica no

ensino de Geometria, com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Pretende-se com este trabalho

oportunizar ao aluno relacionar a Matemática que se aprende na escola com sua realidade, através de

aulas mais interessantes e criativas, favorecendo o trabalho em grupos, visando formar um ser ativo,

que tome iniciativas, relacione fatos, fazendo parte do processo de construção do seu próprio

conhecimento. Para desenvolver as atividades seguir-se-ão as etapas da Modelagem Matemática

propostas por Almeida, Silva e Vertuan (2012) e a inserção será feita de forma gradativa, associada a

três momentos, conforme sugerem os mesmos autores.

Modelagem Matemática; 

Geometria; Ensino Fundamental

MATEMÁTICA

LILIANA CLAUDIA 

RODRIGUES

O ensino da Matemática 

mediado por atividades 

de modelagem 

matemática de problemas 

da prática de uma 

atividade agrícola

O projeto usará atividades de Modelagem Matemática associadas ao problema agrícola para mediar o

ensino e a aprendizagem de conceitos matemáticos. Os alunos envolvidos serão do 1° ano do curso

técnico em agropecuário do Colégio Agrícola Est. Manoel Ribas. O objetivo deste trabalho é oportunizar,

responder indagações do tipo “onde vou usar isto?”. A abordagem das atividades de Modelagem

Matemática ocorrerá por meio de situações-problema, a partir de uma situação real, tratando de

relações entre a venda do leite in natura e do leite processado. Espera-se que o desenvolvimento do

conhecimento matemático seja bem mais significativo, prazeroso, dinâmico e contextualizado para os

alunos.

Educação 

Matemática;Modelagem 

Matemática;Atividade agrícola

MATEMÁTICA LUCIANA MESQUITA

O que eu ouço, eu 

esqueço. O que eu 

vejo,eu lembro. O que eu 

faço, eu entendo. 

\"Confucio\" Fazer 

Matemática:Um caminho 

para aprender.

Este projeto tem como finalidade investigar se a aprendizagem colaborativa entre alunos de anos

diferentes, do Ensino Médio e Ensino Fundamental, é produtiva no ensinar e aprender Matemática. Este

projeto visa, por meio do trabalho de monitoria, explorar e desenvolver as habilidades matemáticas dos

alunos tanto do 3º ano do Ensino Médio e também dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental,

podendo oferecer novos encaminhamentos de aprendizagem aos alunos do 8º ano do Ensino

Fundamental que não conseguiram, por um motivo ou outro, aprender o conteúdo de matemática

trabalhado pelo professor durante as aulas normais. Este encaminhamento pretende proporcionar nova

oportunidade para os alunos do Ensino Fundamental no contra turno, reunindo-os com os alunos mais

experientes, chamados monitores, sob a observação e orientação do professor regente. Ao término

deste, pretende-se que os discentes sejam capazes de fazer matemática prazerosamente.

Palavras Chaves: aprendizagem 

colaborativa, monitoria, trabalho 

colaborativo, Educação 

Matemática.

MATEMÁTICA

MANUELA 

BOCHANOSKI 

MARTINHO

Estudo de números 

racionais na forma 

fracionária e operações 

com esses números via 

Resolução de Problemas

Este projeto, que pertence à linha de estudo Tendências Metodológicas em Educação Matemática,

destinado a alunos de 6º ano da Sala de Apoio, tem por objetivo oportunizar ao aluno, através da

Resolução de Problemas, a compreensão dos números racionais na forma fracionária e do trabalho com

operações envolvendo esses números. A partir desse trabalho, em que o problema será o ponto de

partida para a construção do conhecimento matemático, espera-se que os alunos tenham a

possibilidade de ser co-construtores desse conhecimento.

Tendências Metodológicas em 

Educação Matemática; Resolução 

de Problemas; operações com 

números racionais na forma 

fracionária



MATEMÁTICA

MARCIA BRAZ DE 

OLIVEIRA

Resolução de Problemas 

para o ensino de Medidas 

de Tendência Central.

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica, que será desenvolvido com alunos de uma turma do

nono ano Ensino Fundamental, está vinculado à linha de estudo “Tendências Metodológicas em

Educação Matemática”. Com ele tem-se por objetivo possibilitar aos alunos, por meio da Resolução de

Problemas, a compreensão de Medidas de Tendência Central: média aritmética simples, moda e

mediana. A expectativa é a de que, por meio da Resolução de Problemas, os alunos se tornem mais

participativos, trabalhem em grupo, discutam as diversas opiniões a fim de que, a partir disso, possam

chegar a um consenso sobre as resoluções para os problemas e compreendam a formalização do

conteúdo proposto.

Tendências Metodológicas em 

Educação Matemática; Resolução 

de Problemas; Medidas de 

Tendência Central

MATEMÁTICA

MARCIA CRISTINA 

LECIUK

APRENDIZAGEM 

ASSISTIDA POR 

AVALIAÇÃO:PROVA EM 

DUAS FASES

O presente projeto será desenvolvido com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual

Professor Izidoro Luiz Cerávolo no intuito de trabalhar a avaliação como um momento de aprendizagem,

optando, dentre os diversos instrumentos de avaliação existentes, pela prova escrita em duas fases.

Justifico minha escolha com base nas aulas assistidas durante o início do curso PDE, momentos que me

despertaram o interesse pela questão e percebi uma possibilidade de dar uma nova direção à minha

prática avaliativa, com a intenção de estimular a aprendizagem dos alunos, tendo por objetivo

experimentar um instrumento de avaliação diferenciado que oportunize que os erros e as

argumentações das questões sejam analisadas e reelaboradas no sentido de corroborar com o processo

de aprendizagem. Avaliação;Prova em fases

MATEMÁTICA

MARCIA ELIANA 

BELINATO

O PAPEL DOS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO NO 

PROCESSO DE ENSINO E 

DE APRENDIZAGEM 

MATEMÁTICA

Este trabalho pretende apresentar vários instrumentos e critérios de avaliação, com a intenção de

mostrar para o educador o que o aluno aprende. Para isso a autora estudará vários autores que

apresentam a possibilidades da avaliação em Matemática, o propósito é conhecer instrumentos de

avaliação que permitam também, que o aluno veja e reconheça seu erro e possa apresentar mudança de

atitude no processo de aprender, nesta oportunidade o professor poderá verificar através do uso dos

instrumentos de avaliação o rendimento do aluno, e pelos resultados apresentados analisar sua prática

pedagógica. O presente trabalho será efetivado com os alunos do oitavo ano, pretende-se realizar a

experimentação e a exploração dos diversos instrumentos de avaliação e acompanhar o

desenvolvimento de ensino e de aprendizagem.

Instrumentos de avaliação; 

critérios; aprendizagem

MATEMÁTICA MARLY GORZONI

A Resolução de 

Problemas no curso de 

Formação de Docentes 

como estratégia 

metodológica de 

formação

Este projeto tem o objetivo de utilizar a estratégia metodológica de Resolução de Problemas com alunos

do 3º ano do Ensino Médio do curso de Formação de Docentes, como alternativa para contribuir com a

prática pedagógica dos futuros professores dos anos iniciais . Busca-se com este trabalho: a elaboração

de uma proposta de intervenção para formação docente; utilizar e discutir a Resolução de Problemas

como estratégia metodológica; oportunizar aos alunos a compreensão do conteúdo de Análise

Combinatória por meio da Resolução de Problemas; investigar as estratégias utilizadas pelos alunos

durante a proposta de intervenção; discutir os conceitos teóricos relacionados à Resolução de Problemas 

como um recurso para ensinar Matemática. Ao final da aplicação da proposta de intervenção buscar-se-

á fazer o relato das informações recolhidas com a aplicação da proposta e discutir os resultados.

Resolução de Problemas; 

Formação de Docentes; 

Estratégia Metodológica; 

Aprendizagem



MATEMÁTICA ROSELI SUZUKI

Fazendo as contas: 

Educação Financeira no 

combate ao consumismo 

e endividamento

A identidade dos consumidores e o seu comportamento vem se alterando com o passar do tempo,

antigamente a concepção de consumo era voltada à necessidade. Hoje, vive-se para um consumismo

compulsivo, cuja motivação está atrelada aos campos afetivo e emocional. O objetivo deste trabalho é

levar os alunos a refletir sobre a importância de planejar os gastos mediante o orçamento familiar,

através da aplicação de conteúdos de matemática financeira trabalhados em sala de aula. A metodologia

será de acordo com a Resolução de Problemas no tema Matemática Financeira contribuindo na

organização e planejamento das despesas do orçamento familiar.

Consumismo; endividamento; 

orçamento familiar; resolução de 

problemas; matemática 

financeira

MATEMÁTICA SIUMARA FERREIRA

A Matemática nas 

Brincadeiras e Jogos 

Indígenas

O projeto intitulado A Matemática nas Brincadeiras e Jogos Indígenas com o tema A aplicação da Lei nº

11.645/08 na disciplina de Matemática tem como objetivo contemplar a referida lei nas aulas de

matemática. Ao desenvolver esse projeto pretende-se identificar jogos e brincadeiras indígenas que

levem à aprendizagem de conteúdos matemáticos e que proporcione aos estudantes o conhecimento e

a valorização da cultura dos povos indígenas construindo uma proposta que enriqueça o processo ensino-

aprendizagem.

cultura indígena; jogos e 

brincadeiras; etnomatemática

MATEMÁTICA

ZILMA CRISTINA 

LEMOS

PROPORCIONALIDADE NO 

ENSINO FUNDAMENTAL: 

INVESTIGANDO PARA 

CONCEITUAR E APLICAR

Tendo em vista a dificuldade apresentada pelos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental com o

conteúdo de proporcionalidade e a importância desse conceito matemático, faz-se necessário buscar

caminhos que possibilitem aprendizagem dos alunos. Este trabalho tem a intenção de aprofundar o

conhecimento da autora acerca da escolha de investigação matemática na resolução de tarefas diversas

e da sua relação com o desenvolvimento no sentido de compreender proporcionalidade. Tarefas de

investigação matemática envolvendo proporcionalidade podem contribuir de diversas formas para a

educação, pois, além de envolver esse gênero investigativo, pode fornecer subsídios para o

desenvolvimento da capacidade de raciocínio, análise, interpretação e reflexão do aluno. Este projeto

está sendo desenvolvido para despertar nos alunos o prazer pela investigação matemática. Para que a

investigação seja percebida como uma prática, essas tarefas têm as possibilidades de serem resolvidas

sem formalidade algébrica para, num segundo momento, o professor possa aproveitar o entendimento

dos alunos e sistematizar formalmente as ferramentas matemática na solução de questões de

proporcionalidade.

PROPORCIONALIDADE; 

INVESTIGANDO; APLICAR



MATEMÁTICA

ADILENE PEREIRA 

LOPES DUFFECK

Cozinhando e Calculado: 

Uma estratégia para 

ensinar matemática com 

o uso de receitas 

culinárias.

Este projeto tem por objetivo fazer uma ligação entre o conhecimento de mundo do aluno dentro de seu

contexto sociocultural e os conteúdos curriculares da disciplina de matemática, propondo uma

abordagem metodológica que possibilite a aplicação do conhecimento matemático na preparação de

alimentos a partir de receitas culinárias. O trabalho segue a linha de estudos de Tendências

Metodológicas em Educação Matemática e contempla a temática dos estudos etnomatemáticos que

segundo D\'ambrósio: \"é uma proposta pedagógica que visa fazer da matemática algo vivo, lidando

com situações reais no tempo [agora] e no espaço [aqui]\". O projeto é composto por uma pesquisa de

caráter qualitativo, que visa resgatar o interesse dos alunos pela disciplina de Matemática, bem como

facilitar seu aprendizado, utilizando como metodologia o preparo de alimentos. A atividade culinária é

comum a todos os grupos sociais, cada região possui diferentes maneiras de preparar os alimentos e

diferentes costumes na alimentação. A socialização dessas diferenças ou semelhanças, poderá contribuir

de forma positiva para um melhor aprendizado, tornando o aluno um sujeito ativo na construção de

seus conhecimentos. O estudo da Matemática aplicado à atividade culinária justifica-se pelo fato que a

preparação dos alimentos pode facilitar a compreensão de conteúdos curriculares como: fração,

proporção, unidades de medidas, além de outros, fazendo com que os alunos reconheçam a necessidade

da utilização de outros números, que não os naturais, em situações cotidianas.

matemática; culinária; ensino; 

aprendizagem

MATEMÁTICA

AMARILDA DE CACIA 

GULIN

História da Matemática e 

sua contribuição na 

compreensão do uso 

cotidiano dessa ciência.

Qualquer área do conhecimento só tem a sua existência, dado o seu fator histórico. Não existiria o

presente se não fosse o passado, não teríamos um mundo dito moderno e globalizado se não fossem as

vastas pesquisas, invenções, criações e persistência. É fragilizado lecionar os conteúdos de matemática

sem voltar no tempo e conhecer o seu fator histórico. Um exemplo clássico é a história dos números, o

misticismo que envolve o número zero e outras clássicas histórias que envolvem tão nobre disciplina. Os

educadores e educandos quando estão contemplando um conteúdo novo, creio que na maioria deles

paira uma nostalgia de como surgiu tal situação ou método de cálculo. Amputar tal interesse é

compartilhar um conhecimento engessado e incompleto. Para a área do conhecimento, até como

aspecto cultural e de se situar no contexto em que se está inserido é indispensável compartilhar a

História da Matemática, seja de que conteúdo for. Isto vem despertar maior interesse por parte dos

alunos e melhorar o aspecto de compreender e de gostar de tão importante disciplina.

História da Matemática; 

Conhecimento; Conteúdos; 

Educadores; Educando

MATEMÁTICA

EDISIO ALVES DOS 

ANJOS

A HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA COMO ELA 

É, ABORDANDO 

ASSUNTOS DO 3º ANO 

DO ENSINO MÉDIO

O TRABALHO VISA RESPONDER A ALGUMAS DAS INDAGAÇÕES DOS EDUCANDOS, JUSTIFICANDO

CONTANDO A HISTÓRIA DE ALGUNS CONTEÚDOS E SUAS APLICAÇÕES NA NOSSA SOCIEDADE HOJE

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA; 

EULLER; DÁLEMBERT, 

LEIBNIZ;TALES;



MATEMÁTICA ELIANA PROVENCI

A Resolução de 

Problemas nas Avaliações 

Externas como 

ferramenta de 

aprendizagem em 

Matemática.

O presente estudo parte do entendimento de que a avaliação externa é um instrumento da gestão

escolar que implica a conscientização dos envolvidos acerca dos resultados e a forma como a gestão

escolar conduz o planejamento de ações pedagógicas utilizando esse instrumento como diagnóstico.

Portanto, propõem-se uma análise crítica sobre os resultados das avaliações externas (Prova Brasil e

Sistema de Avaliação do Estado do Paraná – SAEP), diante disso, apresentamos uma proposta de

trabalho na disciplina de Matemática com foco na resolução de problemas e um estudo de como a

metodologia apresentada nessas avaliações pode contribuir para o diagnóstico das dificuldades

apresentadas pelos alunos e a aprendizagem significativa de Matemática.

Aprendizagem; Avaliação; 

Resolução de Problemas.

MATEMÁTICA

EVELISE ARLETE 

COLODEL

Utilizando o GeoGebra 

como estímulo ao estudo 

de funções afim e 

quadrática.

Este projeto propõe incentivar o uso de tecnologias, em específico o software Geogebra, que já se

encontra instalado nos computadores do laboratório de informática no colégio que será implantado o

projeto de intervenção pedagógica. Este trabalho pretende através da intervenção do professor com o

uso do software GeoGebra estimular o estudo de funções afim e quadrática pelo educando. No decorrer

das aulas de matemática no Colégio Estadual Jardim Paraíso na sala de informática equipada com 20

computadores que possuem o software mencionado instalado. O público alvo serão os alunos de 1º ano

do ensino médio do turno noturno no ano de 2015.

Tecnologias - Software Geogebra 

– Laboratório de Informática

MATEMÁTICA

HELANI DALUZ CUMIN 

JORDAO

ENSINANDO ATRAVÉS DE 

JOGOS MATEMÁTICOS

Este estudo foi realizado mediante um levantamento bibliográfico sobre a utilização dos jogos

matemáticos, como uma alternativa mais significativa para o ensino das operações básicas para alunos

do sexto ano do ensino fundamental no Colégio Estadual Professora Ângela Sandri Teixeira. Através

deste, se propõem a utilização dos jogos matemáticos no ambiente escolar, sendo uma alternativa ou

ferramenta de ensino aprendizagem com enfoque especial sobre a atuação do professor e do aluno.

Primeiramente se buscou explicar sobre a importância dos jogos, em especial os de características de

raciocínio matemático, tanto no ambiente escolar como também no cotidiano, e o que se percebe é que

desde o nascimento o indivíduo já utilizava os jogos para aprimorar seus conhecimentos, suas

habilidades e potencialidades. Ao utilizar os jogos ao longo da vida resulta em um individuo mais

harmonioso, motivado, interessado e confiante das suas ações. No entanto, para o ambiente escolar,

além de desenvolver o pensamento e o raciocínio lógico dos alunos torna o ensino aprendizagem um

processo mais atrativo, interessante e dinâmico. O segundo momento, foi referente à atuação do

professor e do aluno no cotidiano escolar, suas atribuições perante toda a comunidade escolar,

principalmente na investigação do contexto social e cultural onde o aluno está inserido. Desta maneira

projetando que tipo de jogo pode ser utilizado como alternativa e ferramenta pedagógica que venha

contribuir no processo de ensino aprendizagem das operações básicas na disciplina de matemática.

Jogos Matemáticos; Operações 

Básicas; Matemática; Professor; 

Aluno



MATEMÁTICA

JANDRA MARA 

SCOLARI

Atividades de matemática 

financeira para alunos da 

EJA

O presente projeto lida com a elaboração de atividades, relacionadas à Matemática Financeira, para

uma intervenção pedagógica na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do CEEBJA Ulysses Guimarães em

Colombo/PR. Sua finalidade é contribuir para uma melhor compreensão pelos alunos de temas da área

mencionada, desenvolver a capacidade de resolver problemas, de raciocinar de modo articulado, de

analisar criteriosamente uma situação e aplicar os conhecimentos adquiridos em suas vivências. Na fase

de execução do projeto serão desenvolvidas as seguintes atividades: (a) aplicação de um questionário

diagnóstico sobre os saberes dos alunos a respeito do assunto; (b) exibição do vídeo \"Matemática nas

finanças\" como forma de incentivo e ponto de partida para as tarefas subsequentes; (c) propositura de

problemas inspirados em textos de jornais, revistas e experiências de vida dos próprios alunos; (d)

resolução dos problemas com o uso de planilhas eletrônicas, construídas pelos próprios alunos nos

computadores do laboratório de informática; (e) reaplicação do questionário diagnóstico. Ao longo da

execução do projeto serão realizados testes avaliativos. Todo o material elaborado e os resultados

obtidos serão organizados e apresentados posteriormente na forma de um artigo.

Educação; Jovens e Adultos; 

Matemática Financeira.

MATEMÁTICA JOAO LUIS STIVAL

A INTERPRETAÇÃO DA 

LINGUAGEM 

MATEMÁTICA E DA 

LÍNGUA MATERNA: Uma 

arte na resolução de 

problemas

Este projeto propõe a interpretação da linguagem matemática e da língua materna na aplicação de

Resolução de Problemas e vem enriquecer o conhecimento, promover o desenvolvimento do raciocínio

lógico, amadurecer as estruturas cognitivas, colaborar com a leitura e a interpretação do problema,

propiciando a utilização das habilidades para resolução. Esta metodologia de ensino irá cooperar para

que os alunos tenham um melhor interesse pelo assunto e solucionem os problemas propostos e os

professores possam ter um novo olhar pedagógico inserindo esta metodologia ao trabalharem os

conteúdos de matemática ou a partir da Resolução de Problemas, estruturar e formalizar um novo

conteúdo. A Resolução de Problemas deve ter a sua aplicabilidade na preparação do indivíduo para ser

crítico e reflexivo, para saber resolver seus desafios, como ser pensante e atuante na sociedade em que

vive. Utiliza-se como referencial principal as contribuições de Polya e outros que dão suporte teórico,

relacionados nas referências bibliográficas.

Resolução de Problemas; 

Linguagem Matemática; Língua 

Materna; Problema; Exercício

MATEMÁTICA

MARIA CRISTINA 

QUINT

O Uso do ExeLearning no 

Ensino dos Polinômios

Tendo em vista a grande dificuldade encontrada pelos docentes da disciplina de Matemática para

desenvolver atividades motivadoras e que auxiliem na aprendizagem dos conteúdos, pretende-se utilizar

o software ExeLearning como ferramenta para criação e compartilhamento de atividades. Este aplicativo

permite a inserção de textos, imagens, vídeos, sites externos, além de facilitar a elaboração de questões

de múltipla escolha, atividades com lacunas, perguntas de verdadeiro ou falso, ou seja, oferece a

possibilidade de elaboração de exercícios variados atendendo as especificidades de aprendizagem de

cada aluno.

ExeLearning, Polinômios, 

Matemática



MATEMÁTICA

PERLA ELIANA MOTTA 

FELICIO

Estudos em Geometria 

com o auxílio de um 

programa computacional

Este projeto se destina aos alunos do 2º ano do Curso de Paisagismo do CEEP Newton Freire Maia. As

atividades versarão sobre Geometria e utilizar-se-á o software Geogebra como ferramenta tecnológica

pedagógica. Serão elaborados roteiros descritivos de cada atividade, os quais no início contarão com

mais instruções computacionais sobre o programa para que os alunos se familiarizem com seu uso. À

medida que se execute as atividades, os roteiros abordarão mais aspectos matemáticos. Este Projeto

pretende suprir a falta de material próprio de Geometria para execução em laboratório de informática,

permitindo o seu uso frequente pelos professores de matemática.

Educação Matemática; 

Geogebra; Geometria; 

Informática na Matemática;

MATEMÁTICA

ROSELI DE OLIVEIRA 

MIRANDA NEPPEL

Validação de jogos 

Matemáticos.

A preocupação dos educadores e estudiosos em geral gira em torno dos resultados da prova Brasil,

Enem, Ideb e outras onde está muito evidente que os resultados principalmente em Matemática está

muito pouco significativo em relação a muitos países. Pensando nisso, já que a técnica mais utilizada

pelos educadores são \"jogos matemáticos\" para facilitar e motivar o conhecimento matemático em

nossos alunos e diminuir a matofobia (medo da Matemática), onde muitas vezes é algo cultural

resolvemos nos aprofundar no desenvolvimento de uma ferramenta de teste-controle para averiguar a

qualidade do aprendizado dos discentes verificando a funcionalidade na aplicação de jogos através de

estatísticas por testes de hipóteses. Esses controles será testado entre prova tradicional e jogos.

Jogos Matemáticos; Estatística; 

Matofobia

MATEMÁTICA ROSIMERI TEMCZUK

MATEMÁTICA BÁSICA NO 

ENSINO MÉDIO

O objetivo do presente trabalho é apresentar alternativas para o processo de ensino e aprendizagem da

matemática básica no ensino médio, pois trazem uma defasagem de aprendizado nas series iniciais, que

levam para o ensino médio e muitas vezes para o ensino superior, incluindo cálculos aritméticos,

problemas, as quatro operações, o seu desenvolvimento é aplicar em classe, praticas de forma a

despertar a criticidade dos alunos, mostrando através dos exercícios a utilização de atividades concretas,

aumentando a motivação fator este imprensidivel para a ocorrência da aprendizagem, justifica a escolha

do tema, o fato de haver uma constante necessidade de apresentar estratégias para o processo de

aprendizagem da matemática básica no Ensino Médio

Matemática; Cálculo; Ensino; 

Aprendizagem

MATEMÁTICA

SALETE MARIA 

GRZYBOVSKI HELENO

O APRENDIZADO DA 

TABUADA: 

CONSTRUINDO 

SIGNIFICADOS 

PRODUÇÃO DIDÁTICA 

PEDAGÓGICA

Tendo como objetivo refletir sobre a dificuldade apresentada pelos alunos no aprendizado da

multiplicação, especialmente quando esta se apresenta na forma da “tabuada”, nesse trabalho

destacamos a utilização de materiais manipulativos, por meio da Metodologia de Jogos no ensino da

Matemática, como uma alternativa para a construção de significados. A partir de uma abordagem

qualitativa de pesquisa, pretendemos explorar situação de jogos que trabalham com o raciocínio

multiplicativo, observar e descrever como se dá a construção de significado para essas ações. O

embasamento teórico que sustenta esse trabalho são basicamente as pesquisas de Kishimoto (2012),

Grando (2008) e Oliveira (2007).

tabuada; jogos; ensino de 

matemática.



MATEMÁTICA ANA CRISTINA STOCCO

A ÁLGEBRA E SUAS 

DIFICULDADES NO 

ENSINO MÉDIO

Uma das grandes preocupações de todo professor de Matemática é com a relação á escolha dos

conteúdos a serem ministrados. O presente estudo é uma reflexão a respeito do Currículo de

Matemática e o Ensino da Álgebra no Ensino Médio, bem como as dificuldades e a falta de entusiasmo

pelos alunos. O objetivo desse trabalho é analisar o Currículo da Matemática do Ensino Médio,

utilizando as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná e investigar as razões pelas

quais alguns alunos não conseguem entender, interpretar, analisar um texto e resolver uma situação

problema dentro dos conteúdos de Álgebra.

currículo, investigar, diretrizes 

curriculares e conteúdos de 

álgebra

MATEMÁTICA

DIRLEI APARECIDA DE 

SIQUEIRA PORTES

O estudo das operações 

de polinômios com 

material concreto.

Essa unidade temática foi elaborada com a finalidade de contribuir e subsidiar o trabalho do professor

em sala de aula, utilizando-se como recurso didático “cartões”, idealizado, pela professora Estela

Fainguelernt e apresentado na revista nova escola. Essa produção destaca como é importante usar

material concreto como apoio para ensinar as operações com polinômios e conceitos algébricos com

significação priorizando a compreensão do estudante, contribuindo com o trabalho do professor,

facilitando a aprendizagem. A busca por estratégias e recursos para um processo de aprendizagem mais

prazeroso, interessante e significativo é o desafio que professores enfrentam, ao abordar conteúdos

matemáticos que estão nos currículos da escola. Um encaminhamento metodológico, tendo como

instrumento de auxílio o material concreto se faz uma opção interessante, pois aulas atraentes e aceitas

pelos alunos terão melhor proveito e assim repercutirá positivamente nas experiências futuras.

Material concreto, o lúdico, o 

jogo; aprendizagem.

MATEMÁTICA

JOCERES SCHULTZ 

MACHADO

Operações Matemáticas 

no 6º ano:Construindo 

significados

Com o intuito de melhorar a qualidade do ensino da matemática, pretende-se pesquisar práticas

pedagógicas diversificadas que possibilitem ao aluno atribuir sentido às ideias matemáticas, de modo a

tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar estratégias para resolver os

problemas propostos, nas aulas ou em situações de seu cotidiano. Nesse sentido, deseja-se desenvolver

o projeto de intervenção pedagógica trabalhando com as operações básicas por meio da metodologia de

jogos no ensino da Matemática por acreditarmos que os alunos se sentem mais estimulados e aprendem

com mais facilidade os conteúdos.

adição;subtração;divisão;multipli

cação;jogos



MATEMÁTICA

JOSE CARLOS DE LIMA 

BASSANI

Uma proposta de 

formação continuada 

para professores 

envolvendo o ensino de 

frações através de 

objetos virtuais de 

aprendizagem

O presente trabalho visa contribuir com as práticas pedagógicas dos professores de Matemática,

propondo uma estratégia de capacitação alternativa, utilizando objetos virtuais de aprendizagem como

uma ferramenta complementar no processo de ensino, especificamente voltados ao ensino de frações.

Serão realizadas atividades de pesquisa, analise e seleção de objetos virtuais de aprendizagem,

disponíveis nos diversos repositórios. Serão estudadas suas aplicações, características e requisitos para

sua utilização de forma satisfatória, apontando os empecilhos que cada um desses objetos impõe na

efetiva utilização pelos professores. O projeto será aplicado a um grupo de professores de Matemática,

dos 6º anos da Escola Estadual Manuel Antônio da Cunha. Os professores participantes desta formação

realizarão as atividades no Laboratório de Informatica do Paraná Digital/Proinfo, durante a hora

atividade concentrada, onde utilizarão os objetos virtuais de aprendizagem selecionados de forma a

dinamizar o ensino de frações. Durante a aplicação do curso, os participantes serão instigados a usarem

sua experiência, apontando sugestões de melhorias. Com esses resultados, se necessário, haverá uma

reformulação, bem como a estratégia de abordagem das atividades do caderno pedagógico.

Objeto Virtual de Aprendizagem; 

Matematica; Formação 

Continuada: Ensino de Frações: 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação

MATEMÁTICA

MARCIA MAGALHAES 

RICETO DELPONTE

O LÚDICO E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA A 

APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA

Este projeto tem como enfoque prioritário as operações fundamentais com a finalidade de fazer com

que os alunos vejam a matemática de uma maneira prazerosa sentindo-se motivados diante da

disciplina e consigam através do lúdico superar suas dificuldades. Serão aplicados dois jogos, os quais

deverão proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, uma maneira divertida e diferente

para que o bloqueio que eles apresentam diante da resolução das quatro operações seja superado e

venham também a desenvolver o raciocínio lógico, estimulando-os a perceber a importância da

matemática. Sendo assim pretende-se oportunizar aos alunos o desenvolvimento de práticas mais

significativas estimulando-os em sua curiosidade e em sua capacidade de resolver problemas que os

rodeiam. Este trabalho será desenvolvido com o 6º ano do Ensino Fundamental.

jogos; aprendizagem 

significativa; matemática

MATEMÁTICA NEUSA JOLLEMBECK

O ensino de sistemas de 

equações lineares: 

enfoque no contexto da 

educação profissional 

agrícola.

Este estudo tem como objetivo proporcionar o ensino que favoreça a compreensão do aluno sobre

sistemas de equações lineares valendo-se da articulação da matemática com a formação profissional no

campo da agricultura. Para tanto será elaborado um caderno pedagógico com atividades que

possibilitem tais articulações, de modo que o conhecimento prévio do aluno entre em jogo e participe

da construção de novos e mais elaborados entendimentos sobre o que se estuda na escola. Adentro esse

campo de pesquisa-estudo buscando por modos esclarecedores de ensinar sistemas de equações

lineares, atribuindo significado a esse conteúdo ao relacionar a prática agrícola dos alunos com os

conhecimentos matemáticos. A busca pela atribuição de significados aos conteúdos de ensino para que

estes façam sentido aos alunos é um modo de enfrentamento das complexidades da educação. Com

este entendimento, a matemática na educação profissional e na vida das pessoas solicita ir além da

aprendizagem de técnicas desligadas de contextos socioculturais.

sistemas de equações lineares; 

educação profissional; educação 

matemática



MATEMÁTICA

PAULO EDUARDO DE 

ANDRADE

A METODOLOGIA DE 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS E O 

DESEMPENHO ESCOLAR

Devido a nossa experiência dos últimos anos de trabalho com alunos do 1º ano do Ensino Médio,

percebemos que estes alunos demonstram-se muitas vezes “imaturos” para organizarem soluções para

os problemas que se apresentam durante as aulas, devido a defasagem de aprendizagem, exigindo a

retomada de conteúdos considerados indispensáveis para a resolução destas situações. Considerando a

interdisciplinaridade, através da proposição de leitura, interpretação, organização e resolução das

situações, promovendo assim uma educação significativa, propomos, neste trabalho, buscar uma

alternativa para minimizar essa defasagem na aprendizagem através da metodologia de ensino-

aprendizagem de Resolução de Problemas. Esta metodologia propõe, em sua heurística, como um

importante recurso para o professor na tentativa de superar tais dificuldades, visto que a Resolução de

Problemas perpassa todo o conteúdo de Matemática, oportunizando as relações entre esta disciplina e

outras áreas do conhecimento, viabilizando ações pedagógicas em toda a escola. Esta tendência em

Educação Matemática motiva os alunos levando-os a enfrentar desafios com ideias mais organizadas, e

assim melhora o desempenho escolar, pois estes alunos terão um diferencial no tratamento dos

problemas a serem resolvidos. Portanto, nesta pesquisa, aplicaremos esta metodologia em uma turma

do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Joaquim de Oliveira Franco – EFM, tendo como objetivo

verificar se a Resolução de Problemas influenciará no desempenho escolar destes alunos e se

oportunizará conhecimento multidisciplinar.

Resolução de problemas; 

metodologia; desempenho 

escolar

MATEMÁTICA

RICARDO KOIDE 

FERNANDES

Música eletrônica: uma 

forma lúdica de motivar e 

facilitar a aprendizagem 

em matemática.

Este projeto procura relacionar a matemática com conceitos técnicos da música eletrônica. Vale

ressaltar que a música eletrônica é composta por uma estrutura matemática que envolve desde uma

reta numérica de números naturais até questões de trigonometria como o gráfico da função SENO. Um

dos principais objetivos deste projeto é resgatar o prazer em estudar matemática, bem como mostrar a

importância de uma atividade lúdica para motivar a aprendizagem. Sabemos que a música de maneira

geral é importante para a saúde mental, emocional e intelectual do ser humano. Associar música com

conhecimento científico, em especial a matemática, constitui-se um desafio que visa obter resultados

bastante satisfatórios, tanto em sentido motivacional quanto em aprendizagem significativa.

Música eletrônica; motivação; 

aprendizagem; trigonometria

MATEMÁTICA

VERA LUCIA MOREIRA 

SCHIOCHET

RELAÇÕES 

TRIGONOMÉTRICAS NO 

CICLO TRIGONOMÉTRICO 

COM MATERIAIS 

MANIPULÁVEIS

O uso de materiais didáticos manipuláveis na disciplina de matemática vem apresenta-se como

instrumento instigador para a aprendizagem e exige posturas diferenciadas dos educadores. Neste

sentido, por meio desta pesquisa busca-se relatar a experiência com o uso de materiais didáticos

manipuláveis no ensino das relações trigonométricas no ciclo trigonométrico. Objetiva-se com este

estudo mostrar as possibilidades de uma real aprendizagem, sendo a principal ferramenta pedagógica a

construção do ciclo trigonométrico confeccionado pelos próprios alunos. Justifica-se o trabalho

apresentado pela necessidade de promover uma metodologia diferenciada utilizando-se de experiências

sendo ao mesmo tempo agradável e eficiente. Sendo que este atende ao Programa de Desenvolvimento

Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (SEED)

Materiais didáticos manipuláveis; 

Matemática; Trigonometria



MATEMÁTICA

ANITO RUFINO 

FRANCISCO

UTILIZAÇÃO DO 

SOFTWARE “GEOGEBRA” 

NO CONTEXTO DE SALA 

DE AULA

Este trabalho tem como objetivo principal buscar alternativas metodológicas para auxiliar o trabalho

pedagógico do professor de matemática. Dessa forma, vem apresentar e analisar qualitativamente a

utilização do Software GeoGebra como uma ferramenta metodológica importante para a sala de aula, na 

perspectiva de proporcionar ao aluno condições para que o mesmo possa apropriar-se do conhecimento

matemático. O trabalho será desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Médio, explorando as

potencialidades do Software GeoGebra, visando a compreensão, por parte do aluno, do conteúdo

específico de funções trigonométricas na circunferência, e ainda, contribuir para que a aprendizagem

aconteça de uma forma que seja mais significativa para ele. É pressuposto aqui que o uso da tecnologia,

através do computador, pode ser utilizado como recurso enriquecedor de ambientes de aprendizagem,

criando uma atmosfera com inúmeras possibilidades e, sobretudo, auxiliando no processo de construção

do conhecimento, pois o computador é uma ferramenta importante para o processo de ensino e de

aprendizagem, por despertar no aluno um maior interesse e motivação, por ser dinâmico, facilitador de

visualizações, estimulador da interação entre o aluno e o conteúdo trabalhado, ou seja, é uma

ferramenta que propicia uma maior e melhor compreensão dos conteúdos trabalhados e que pode

favorecer para que a aprendizagem seja mais significativa.

GeoGebra; Aprendizagem 

Significativa; Construção do 

Conhecimento; Matemática.

MATEMÁTICA

HILDA TIEMI HIRAOKA 

YAMAMOTO

O jogo como estratégia 

metodológica no ensino 

da matemática 

envolvendo os números 

inteiros

O presente trabalho tem como finalidade discutir e refletir sobre o uso de atividades lúdicas como

alternativa metodológica no ensino de matemática, bem como aplicar atividades lúdicas promovendo

uma discussão sobre a possibilidade de construção do conhecimento matemática através de atividades

lúdicas na turma escolhida. O conteúdo escolhido são os números inteiros. Esta proposta de intervenção

será aplicada aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual do Campo Dr. Tancredo

Neves, situado no município de Assis Chateaubriand.

Números inteiros; Jogos; 

Estratégia metodológica.

MATEMÁTICA

IVONEIDE APARECIDA 

DE AZEVEDO

A Estatística como 

Promotora do Letramento 

dos Alunos do CEEBJA.

Este Projeto de Intervenção Pedagógica será desenvolvido numa turma de organização coletiva do

Ensino Fundamental do CEEBJA da cidade de Assis Chateaubriand, e em sua implementação,

utilizaremos a estratégia metodológica da resolução de problemas. O conteúdo de estatística permeará

o desenvolvimento do projeto, por abranger todas as áreas do conhecimento e estar veiculado em

diversos meios de comunicação, além de favorecer a contextualização de diferentes conteúdos

matemáticos e de proporcionar o letramento matemático. Assim, nos propomos verificar se a leitura, a

interpretação e a construção de tabelas e gráficos colaboram para a inserção do estudante da Educação

de Jovens e Adultos – EJA como sujeitos ativos na sociedade, fornecendo a eles um conhecimento que

poderá a vir proporcionar melhores condições de agir e interagir nela. Para tanto, o conhecimento

empírico adquirido pelos estudantes nas suas práticas sociais terá significativa relevância e será

associado ao conhecimento sistematizado dos conteúdos matemáticos.

EJA, estatística, gráficos, tabelas, 

letramento matemático.



MATEMÁTICA ROSILENO REINA

O Uso Pedagógico do 

Software JCLIC pelos 

Professores de 

Matemática das Salas de 

Apoio à Aprendizagem.

Este Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado O Uso Pedagógico do Software JCLIC pelos

Professores de Matemática das Salas de Apoio à Aprendizagem, tem como intencionalidade diagnosticar

as resistências dos Professores de Matemática em incluir nas suas práticas pedagógicas as Tecnologias

da Informação e Comunicação – TIC. Portanto, o mesmo pretende oferecer subsídios aos Professores

para que estes possam, por intermédio das TIC, desenvolver atividades pedagógicas capazes de interferir

significativamente na aprendizagem dos seus educandos, bem como mostrar as vantagens da sua

inserção nas Salas de Apoio à Aprendizagem, especialmente com o uso do Software JCLIC, que pode ser

utilizado como uma ferramenta potencializadora para a construção do conhecimento.

Resistências dos Professores de 

Matemática; Uso Pedagógico das 

TIC; Software JCLIC; Salas de 

Apoio à Aprendizagem; 

Construção do Conhecimento.

MATEMÁTICA

ROSIMERE STOFEL 

GOMES

O uso da matemática na 

análise dos custos de 

produção para uma 

melhor tomada de 

decisões pelo homem do 

campo.

O intuito deste projeto é estudar a diversidade de cultivos agrícolas produzidos pelo homem do campo,

sempre respeitando e valorizando-o em todas as suas peculiaridades. Portanto, a proposta aqui é

trabalhar alguns conteúdos de matemática, relacionando-os com as práticas vivenciadas pelos alunos

junto às suas famílias, as quais vivem e/ou trabalham no campo. Este projeto será implementado com

alunos do 9º ano do Colégio Estadual do Campo Papa João Paulo II – Ensino Fundamental e Médio, do

Município de Assis Chateaubriand/PR. O Colégio está situado numa região constituída por pequenos

agricultores, alguns destes trabalham com a diversidade de cultivos agrícolas e outros ainda insistem na

monocultura. As teorias que embasam o estudo estão amparadas nas Diretrizes Curriculares da

Educação Básica e da Educação do Campo, no Caderno Temático da Educação do Campo do Estado do

Paraná, e nas teorias de Paulo Freire, Ubiratan D’Ambrosio, Miguel Arroyo, dentre outros. Espera-se que

durante a implementação do projeto, os alunos possam usar os conteúdos de matemática junto às suas

famílias, para uma melhor compreensão do meio em que vivem, buscando uma maior valorização e

respeito pelo seu modo de vida, proporcionando, assim, oportunidades de escolhas conscientes entre a

diversidade de produtos agrícolas ou a monocultura, visando uma melhor qualidade de vida. No

decorrer da implementação, será oportunizado às famílias dos alunos a sua participação no processo de

ensino e aprendizagem, através de palestras e visitas às propriedades e instituição relacionadas com o

campo. Espera-se despertar o interesse nos alunos pela matemática aplicando-a a sua realidade,

melhorando assim o seu

Educação do Campo; 

Matemática; Diversidade 

Agricola



MATEMÁTICA

ANA CLAUDIA KLEPA 

RODRIGUES

CALCULADORA NAS 

AULAS DE MATEMÁTICA: 

UMA PROPOSTA PARA 

PROFESSORES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a calculadora e seu uso nas aulas de matemática do Ensino

Fundamental. Cita pesquisas que revelam a tímida utilização desse recurso por parte dos professores e

que aponta entre os possíveis motivos as crenças e a formação dos professores. Apresenta

embasamento teórico sobre as tecnologias e sua presença na educação. Relaciona pesquisas,

documentos curriculares e livros didáticos que indicam a utilização da calculadora. Destaca conceitos

matemáticos que podem ser potencializados pelo uso da calculadora em sala de aula. O objetivo

principal dessa pesquisa é contribuir com a formação de professores do Ensino Fundamental no que diz

respeito ao uso da calculadora como ferramenta pedagógica para as aulas de Matemática. Trata-se de

uma pesquisa qualitativa que visa investigar por meio da pesquisa-ação um grupo de 20 professores do

Ensino Fundamental da rede pública municipal e estadual de Peabiru que serão entrevistados acerca de

suas concepções prévias para o uso dessa ferramenta. Apresenta uma proposta de formação continuada

para a utilização da calculadora nas aulas de matemática como possibilidade de aprendizagem de

conceitos matemáticos. Nessa etapa os professores farão registros em diários de campo para posterior

análise. Pretende ao final da formação realizar nova entrevista com intuito de fazer comparações,

analisando, dessa forma, se houve contribuições para mudança nas concepções desses professores e se

auxiliou de forma a minimizar as dificuldades apresentadas pelos mesmos.

Educação Matemática. 

Calculadora. Formação 

continuada de professores de 

matemática.

MATEMÁTICA

ANA MARIA BENATTI 

DE MENDONCA

O USO DOS REGISTROS 

DE REPRESENTAÇÃO 

SEMIÓTICA NA 

APRENDIZAGEM DE 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

PLANAS

Essa pesquisa baseia-se na Teoria dos Registros de Representação Semiótica e será desenvolvida no

Colégio Estadual São Judas Tadeu – EFM, no município de Quinta do Sol no ano de 2015, tendo como

público alvo alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Sua finalidade é utilizar os registros de

Representação Semiótica no ensino de figuras geométricas planas, a fim de contribuir com a

aprendizagem dos alunos a respeito deste assunto. A pesquisa é de base qualitativa e tem como

metodologia o trabalho com atividades relacionadas à conceitos preliminares de figuras planas e

posteriormente polígonos. Tal trabalho será realizado usando como registros de representação os

materiais manipuláveis, o software GeoGebra e a expressão gráfica. Assim, espera-se que esta pesquisa

proporcione aos alunos o conhecimento de diferentes formas de representação de um mesmo objeto

geométrico, colaborando com o desenvolvimento no nível de capacidades de raciocínio, de análise e de

visualização.

geometria; registros de 

representação semiótica; ensino



MATEMÁTICA

CRISTIANE HIROKO 

MIYASAKI

MATEMÁTICA É ARTE: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A 

SALA DE AULA

O objetivo central do projeto é analisar as possíveis contribuições que atividades matemática,

relacionadas à arte oferecem para a aprendizagem de conceitos matemáticos. A proposta será

desenvolvida em uma Escola Estadual, no município de Campo Mourão, com alunos do 7º ano do Ensino

Fundamental, período vespertino. Sabemos que o ensino da Matemática, mesmo com teorias que

preconizam a importância de se trabalhar de forma contextualizada, ainda hoje é alvo de aulas

tradicionais, e este pode ser um dos fatores que tem levado os alunos a se desinteressarem pelo estudo

da Matemática, além de não favorecer o processo de ensino e de aprendizagem. Percebe-se a

importância de se adequar o trabalho escolar com metodologias diferenciadas, para que alcancemos

uma significativa aprendizagem, sendo como uma dessas possibilidades aliar Matemática e Arte. Essa

conexão poderá ser de grande relevância para o ensino da disciplina, tornando-a mais significativa e

atraente aos alunos, pois pode possibilitar um olhar capaz de estabelecer relações com o cotidiano.

Pretende-se elaborar uma sequência de atividades relacionando Arte e Matemática, mais

especificamente, abordando conceitos de Geometria, a qual possibilitará ao aluno sistematizar e

aprofundar o seus conhecimentos matemáticos. Além disso, será oportunizado aos alunos

confeccionarem trabalhos artísticos utilizando conceitos geométricos apreendidos em sala de aula.

Esperamos que apresentando aos educandos uma Matemática contextualizada, possibilitando que eles

percebam a aplicação da Matemática no dia a dia, poderá despertar o interesse dos alunos por esta

disciplina.

Ensino de Matemática; arte; 

aprendizagem.

MATEMÁTICA

ELISANGELA BASANE 

DE LIMA

CONTRIBUIÇÕES DA 

AVALIAÇÃO EM FASES EM 

SITUAÇÕES DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA

O presente projeto tem como objetivo pesquisar se a Avaliação em Fases pode contribuir com os

processos de ensino e aprendizagem de matemática. Pretende-se da mesma forma, verificar se a

Avaliação em Fases vai ao encontro do previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)

e sua potencialidade como alternativa para a recuperação paralela de conteúdos também prevista na

LDB. Os sujeitos da pesquisa serão alunos do sétimo ano do período matutino do Colégio 29 de

Novembro no município de Araruna - Paraná. A pesquisa proposta nesse projeto será de natureza

qualitativa, e a coleta de dados dar-se-à por meio do diário de campo ou de bordo e de registros das

atividades realizadas pelos alunos. A Avaliação em Fases será empregada na mediação dos processos de

ensino e aprendizagem. Para tanto, será utilizada como estratégia metodológica a Resolução de

Problemas em atividades realizadas pelos alunos. Espera-se ao final da pesquisa verificar se Avaliação

em Fases contribui efetivamente como facilitadora da aprendizagem e como uma alternativa no

trabalho docente cumprindo assim o papel de uma avaliação que ocorra de forma contínua e

emancipadora.

Avaliação da aprendizagem 

escolar; Resolução de Problemas; 

Avaliação em Fases



MATEMÁTICA

JOSIMERE NUNES DA 

SILVA

A CONFECÇÃO DE JOGOS 

MATEMÁTICOS NA SALA 

DE APOIO COM ALUNOS 

DO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Este projeto visa discutir o ensino de Matemática por meio da confecção e o uso de jogos, explorando

conceitos matemáticos, com destaque para as operações fundamentais abordadas nos anos finais do

Ensino Fundamental. Assim, para a sua implementação, iremos trabalhar com alunos que freqüentam a

Sala de Apoio à Aprendizagem de Matemática, e matriculados no 6º ano do Ensino Fundamental, de

uma escola estadual do município de Campo Mourão. Para alcançar os objetivos propostos, utilizaremos

a abordagem de pesquisa-ação com enfoque qualitativo. Espera-se contribuir para amenizar a

defasagem dos alunos e também colaborar com os educadores preocupados com o desenvolvimento e

inclusão de educandos com dificuldades de aprendizagem em matemática e que estejam em busca de

alternativas e recursos para serem utilizados em sua prática pedagógica, fazendo com que a

aprendizagem aconteça num ambiente lúdico e interativo.

Jogos; Ensino e Aprendizagem de 

Matemática; Sala de Apoio à 

Aprendizagem.

MATEMÁTICA

MARIA APARECIDA 

BARBOSA FRANCOLINO

PROBLEMAS DE 

ESTRUTURAS ADITIVAS 

RELACIONADAS AO 

COTIDIANO DOS ALUNOS: 

UM ESTUDO COM 

ALUNOS DO 6º ANO

O presente trabalho trata-se de uma proposta como parte complementar do programa Plano de

Desenvolvimento Educacional – PDE, que está sendo realizado na Universidade Estadual de Campo

Mourão UNESPAR. O objetivo do trabalho é favorecer a aprendizagem das operações de adição e

subtração, pois, apesar das operações fazer parte desde dos primeiros anos do Ensino Fundamental, é

comum aluno que não consegue resolver estes tipos de problemas. Sendo assim, por meio de situações

do cotidiano, eles poderão perceber o uso dessas operações de adição e subtração. Para o projeto

utilizaremos problemas da Estrutura Aditivas referentes a três grupos básicos de problemas que,

segundo suas características podem ser classificadas como: composição, transformação e comparação.

Esta classificação tem por objetivo oferecer uma estrutura teórica que auxilie o professor no

entendimento do significado das diferentes representações simbólicas, conforme proposto por

Vergnaud, em que os problemas elaborados pela professora do PDE estarão estruturados nas

classificações já citada, relações aditivas propostas por ele, e assim serão aplicados aos alunos que os

resolverão em duplas. Esperamos com o projeto que a dificuldade dos alunos possa ser sanada. O

projeto será implementado com turma do 6º ano em duplas. A pesquisa será qualitativa com

metodologia histórico-crítico social dos conteúdos. As atividades dos alunos serão recolhidas e colocadas

em envelopes, como instrumento de análise de dados e verificação dos rendimentos obtidos.

Educação Matemática; Resolução 

de problemas; Estruturas Aditiva.



MATEMÁTICA

MARIA CECILIA DA 

SILVA

TECNOLOGIAS COMO 

AUXILIADORAS PARA 

CONSTRUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO DE 

GRÁFICOS E TABELAS

O presente trabalho propõe investigar como as tecnologias podem auxiliar os alunos na construção e

interpretação de tabelas e gráficos numa turma de 6º ano de uma escola estadual. Existem indicações

que os alunos aprendem melhor a Matemática quando descobrem algum significado em relação à sua

vida e alguma intenção na atividade proposta. Para tornar as aulas de matemática mais atraentes e

estimular o raciocínio dos alunos, utilizaremos o laboratório de informática de modo a propiciar aos

estudantes compreenderem os conceitos básicos para construção e interpretação de tabelas e gráficos.

Coletaremos dados por meio de atividades que solicitarão a percepção dos alunos com relação ao

aprendizado deles e registraremos a intervenção em diários da pesquisadora. Por meio de uma

abordagem qualitativa, investigaremos as percepções de aprendizagem de nossos alunos, relacionadas a

este conteúdo, comparando com o resultado de atividades por eles desenvolvidas com uso das

tecnologias de informação e comunicação averiguando a compreensão e o conhecimento construído

pelos nossos educandos.

ensino de matemática;tabelas e 

gráficos; tecnologias.

MATEMÁTICA

MARLI CANDIDO DA 

SILVA

Uma estratégia para o 

uso racional da água: 

Desenvolvendo o senso 

crítico por meio da 

Modelagem Matemática

Este projeto tem como objetivo investigar em que medida a Modelagem Matemática contribuirá para o

desenvolvimento do senso crítico dos alunos em relação ao desperdício de água no município de

Altamira do Paraná, ao mesmo tempo em que aprendem matemática. Será desenvolvida com os alunos

do nono ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Altamira do Paraná. A pesquisa será

qualitativa, e envolverá a Modelagem Matemática para discutir e problematizar a Escassez e o

desperdício de água, os dado serão coletados através de entrevistas semi-estruturadas, registros escritos

pelos alunos e diário de bordo do pesquisador. O trabalho visa contribuir para formação de alunos

críticos capazes de atuar na sociedade, para que, por meio do conhecimento matemático, o aluno seja

capaz de fazer leitura da realidade, o que pode trazer contribuições para construção da sua autonomia

como sujeito.

Meio ambiente; Senso crítico; 

Modelagem Matemática

MATEMÁTICA

SIRLENE APARECIDA 

NICOLAU

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: 

UMA PROPOSTA DE 

ENSINO POR MEIO DA 

ETNOMATEMÁTICA

A produção deste trabalho tem como base uma proposta de ensino de Educação Financeira por meio da

Etnomatemática e será desenvolvido no Colégio Estadual São Judas Tadeu – E.F.M, no município de

Quinta do Sol no ano de 2015, tendo como público alvo alunos do 1º ano do Ensino Médio. Sua

finalidade é promover uma Educação Financeira, na perspectiva da Etnomatemática, por meio da

resolução de problemas de matemática financeira, a fim de propiciar aos alunos uma possível

autonomia em decisões, de forma crítica e reflexiva. A pesquisa é de base qualitativa e para o ensino

desta alternativa metodológica, utilizaremos como metodologia de ensino a resolução de problemas. Tal

trabalho será realizado usando os conceitos da matemática financeira,comparações entre ganhos e

gastos,dados referentes ao endividamento das famílias brasileiras, resolução de situações problemas

elaborada a partir de anúncios, panfletos, propagandas comerciais e diálogo sobre a influência dos

meios de comunicação para o consumo excessivo. Assim, espera-se que esta pesquisa contribua com a

educação financeira dos alunos e a de seus familiares.

Educação Financeira; 

Etnomatemática eConsumo



MATEMÁTICA ALEXANDRA RUWER

O x da questão: 

Interpretação e resolução 

de problemas envolvendo 

equações de 1º grau

Este trabalho propõe um estudo sobre ensino e aprendizagem de equações algébricas no 7º ano do

ensino fundamental. O objetivo geral é sugerir atividades para despertar o interesse de tais alunos,

contribuindo na interpretação e resolução de problemas que envolvem equações de 1º grau, valorizando

a razão pela qual o aluno deve aprender matemática, sendo que, por meio desta prática o aluno consiga

traduzir as sentenças apresentadas em linguagem algébrica, ler, interpretar e resolver as equações.

Como estratégia de ação será a aplicação de questões com resolução de problemas que envolvem

preferencialmente as situações do cotidiano. Para desenvolver e construir relações com as equações, os

conteúdos envolvidos serão expressões algébricas, simplificação de expressões algébricas, expressão

equivalente, operações inversas, cálculo mental, princípio aditivo e multiplicativo.

Equações de 1º Grau; Resolução 

de Problemas; Expressão 

Algébrica.

MATEMÁTICA ANACLETO ORTIGARA

Operações Matemáticas: 

Prática didático-

pedagógica motivadora

É comum encontrarmos alunos desmotivados - principalmente quando se trata de adolescentes que

cumprem medida socioeducativa - tanto com relação à Matemática, quanto com a escola, atribuindo-se

parcialmente à prática pedagógica a responsabilidade quanto a isso. Por isso, torna-se necessário

repensar a maneira de ensinar e criar estratégias metodológicas que tornem a matemática mais atrativa

e propiciem a inclusão escolar, fomentando uma nova visão da Matemática e, em decorrência, da

própria escola, à qual retornarão após período de reclusão.

Motivação, Didática, Operações 

Matemáticas, EJA.

MATEMÁTICA

ANGELA MARIA 

LIMBERGER

As Quatro Operações por 

meio da Resolução de 

Problemas

A Produção Didática Pedagógica é um documento que visa orientar o professor PDE para implementação 

do Projeto de Intervenção na Escola. Esta produção intitulada \"As Quatro Operações por meio da

Resolução de Problema”, onde tem como objetivo estabelecer formas de trabalhar as quatro operações

através da metodologia de Resolução de Problemas fazendo com que o aluno tenha condições de ler,

interpretar e resolver uma situação problema, sendo que, por meio desta metodologia contribuir para

que os alunos do 6º ano consigam desenvolver habilidades de observação, reflexão, análise e síntese,

nas atividades com resolução de problemas. O ato de resolver problemas está presente no cotidiano de

todos os indivíduos, estabelecendo soluções que na maioria das vezes requerem estratégias de

enfrentamento. A prática de novas estratégias é uma forma de auxiliar o aluno a encarar novas situações 

nas diversas áreas do conhecimento. Como estratégia de ação serão desenvolvidas várias atividades que

consistem em abordar situações do cotidiano nas quais envolverão as quatro operações com números

naturais por meio da metodologia de Resolução de Problemas, relacionadas com os conteúdos de

matemática, esta abordagem constará na colocação do problema, na sua modelagem e na resolução. A

problemática sugere que as dificuldades apresentadas por estudantes em relação à leitura e

interpretação de textos matemáticos é um dos fatores que contribuem para o baixo desempenho na

resolução de situações-problema em Matemática na Educação Básica. Diante disto, deve-se ter claro

não somente quais os conteúdos serão ensinados, mas quais métodos serão utilizados no processo de

ensino e aprendizagem.

Quatro operações; Resolução de 

Problemas; Modelagem.



MATEMÁTICA CELSON DA ROSA

ENSINANDO FRAÇÕES 

POR MEIO DE DUAS 

MANEIRAS: UMA 

DIALÉTICA E OUTRA 

TRADICIONAL

Esse trabalho tem a intenção de responder a pergunta: qual a melhor forma de se trabalhar matemática

em sala de aula? Pelo modelo tradicional, utilizando técnicas de repetição de exercícios, ou utilizar

materiais práticos, desenvolvendo a matemática a partir do conhecimento dos alunos pela dialética, ou

ainda fazendo uma junção das duas perspectivas?

frações, dialética, ensino e 

aprendizagem

MATEMÁTICA

CESAR FREDERICO 

CONFORTIN

Planilha Eletrônica: uma 

ferramenta para o ensino 

da Matemática 

Financeira.

Este trabalho tem como objetivo apresentar a professores de matemática da rede pública Estadual do

Paraná, o uso da planilha eletrônica como ferramenta para ensinar matemática financeira a alunos da

educação básica. Este conteúdo, mesmo tendo grande importância na formação das pessoas,

geralmente é trabalhado de forma superficial em nossas escolas. Pretende-se trabalhar as funções

disponíveis na planilha eletrônica, incluindo formatação de células e manipulação de fórmulas,

abordando os conceitos de juros simples e composto, amortização de dívidas, aplicações financeiras e

construção de gráficos. A aplicação deste trabalho é relevante, pois proporcionará a aprendizagem da

matemática financeira de forma significativa e contextualizada, partindo de situações cotidianas. Ao

utilizar a planilha eletrônica, aliada a esta metodologia diferenciada, será possível promover a inserção

de alunos e professores que possam estar à margem da evolução tecnológica que vivenciamos.

Matemática Financeira; Planilha 

Eletrônica.



MATEMÁTICA

CLAUDIA REGINA 

PELIZZARI

A importância de 

interpretar corretamente 

os problemas no ensino 

da matemática.

A Matemática é uma disciplina em que são notórios os momentos de dificuldades, obstáculos e erros.

Ela faz parte do nosso dia a dia, porém, ensiná-la nos dias atuais vai muito além da realidade vivida pelo

professor e o seu educando. A Matemática é uma disciplina com características muito próprias, e para

estudá-la se faz necessário o desenvolvimento de atitudes especiais, por que não basta apenas conhecê-

la, é necessário descobrir e criar situações que ativem a curiosidade e o interesse do aluno tornando-a

mais atrativa. A resolução de problemas na prática educativa é uma metodologia à qual os professores

deverão dar mais atenção. É a partir de problemas que podemos envolver o educando em situações do

seu cotidiano, podendo assim motivá-los e conduzi-los para o modo de pensar matemático. Poderíamos

enriquecer as nossas aulas dando a devida importância ao fato de saber interpretar de forma correta, na

sala de aula, os problemas que se apresentam no seu dia a dia, mostrando assim como a Matemática

pode ser útil em sua vida fora do ambiente escolar, como ela interage com as demais áreas do

conhecimento e que o mesmo possa perceber a importância dessa disciplina para a compreensão de

fenômenos da mais variada natureza. Perceber também como é possível “prever” certos

acontecimentos, utilizando fórmulas e modelos, desta forma despertar o seu interesse pelo que está

sendo estudado. Através de problemas, tentaremos trazer para a sala de aula a realidade do educando,

uma vez que a matemática faz sentido quando ela se torna prazerosa e significativa, é de esperar que,

trabalhando com diferentes situações problemas, fazendo com que sua capacidade de interpretação

melhore, o aluno possa ser critico ao tentar analisar, interpretar e realizar os cálculos e possa perceber

que às vezes determinados problemas possuem vários caminhos para ser solucionados. Sabemos que

precisamos formar cidadãos matematicamente alfabetizados, que ao se depararem com os diversos

problemas de sua realidade, tais como, aquisição de bens, escolha de rotas, programação de atividades,

entre outras situações do seu cotidiano, possa resolvê-los de forma rápida e precisa.

Resolução de Problemas; Leitura; 

Interpretação e Cálculo

MATEMÁTICA

CRISTINO RICARDO 

RUFINO

Encaminhamentos 

Didáticos e 

Metodológicos das 

Temáticas da Diversidade 

através dos Conteúdos 

Estatísticos

Entender através da estatística em que medida a escola Estadual Lindoeste se configura em um lugar de

opressão, discriminação e preconceitos, no interior e em torno dela, da qual existe um preocupante

quadro de violência a que estão submetidos jovens estudantes e profissionais da educação

representantes das minorias. homofobia



MATEMÁTICA DINAIR MARIA LUBE

Uso de jogos como 

instrumentos de 

aprendizagem das 

operações fundamentais 

da Matemática pelos 

alunos da Sala de Apoio à 

Aprendizagem

Como professora de Sala de Apoio à Aprendizagem - SAA há vários anos fui percebendo que a maioria

dos alunos indicados para participar dessas aulas encara essa oportunidade como um castigo. Diante

dessa realidade, me propus a utilizar jogos matemáticos no processo de ensino-aprendizagem dos

conceitos e operações básicas de matemática. Mas, como os jogos podem contribuir na aprendizagem

das quatro operações fundamentais dos alunos da Sala de Apoio de Matemática? Na busca por

responder a essa pergunta construirei e utilizarei jogos como estratégia de ensino da Sala de Apoio à

Aprendizagem de Matemática (SAA). Também serão analisadas suas potencialidades e recomendações e

disponibilizadas sugestões práticas de como utilizá-los para facilitar o desenvolvimento e o raciocínio

lógico dos alunos, Os conceitos a serem priorizados são: adição, subtração, multiplicação e divisão.

Sala de Apoio à Aprendizagem; 

Jogos; Operações Fundamentais.

MATEMÁTICA LENIR ROQUE

A Matemática e o Jogo 

como influência no 

Rendimento Escolar

A utilização de jogos como estratégias de ensino-aprendizagem em sala de aula é um dos recursos

pedagógicos que contribui para estimular a criatividade e participação dos alunos. Desenvolvendo e

aprimorando as habilidades que compõem o raciocínio lógico e ao professor a oportunidade de criar e

inovar em seu ambiente escolar proporcionando momentos de interação entre professor e aluno. Dessa

maneira o trabalho tem como objetivo apresentar o jogo como instrumento de aprendizagem para

despertar o interesse dos alunos para o ensino da matemática, utilizando números inteiros com o 7º ano

na construção de jogos matemáticos.

Aprendizagem; Jogos 

matemáticos; Números inteiros

MATEMÁTICA MARGARIDA MIOLLA

Aprendendo 

geometria,utilizando 

embalagens, através da 

Modelagem Matemática.

O Projeto de Intervenção Pedagógica, aqui disposto, será aplicado no Colégio Estadual Itagiba Fortunato,

com a turma do 6º ano A, com intuito de trabalhar a geometria plana e espacial, utilizando embalagens,

buscando como tendência metodológica alternativa, em educação matemática, a Modelagem

Matemática. Nesse, vamos enfatizar a matemática aplicada, através de problemas, observando na

geometria seus cálculos em situações reais, interligando teoria e prática, buscando, dessa forma

aumentar o interesse do aluno pelo aprendizado em matemática.

Geometria; embalagens; 

Modelagem Matemática

MATEMÁTICA

REJANE MARIA 

SAVEGNAGO

Matemática e Literatura: 

possibilidades para o 

Letramento?

Na busca de novas metodologias que despertem nos alunos do Ensino Fundamental o interesse pela

Matemática, muito tem sido feito. O presente projeto propõe algumas possibilidades de construir

conceitos matemáticos por meio da Literatura e almeja despertar o interesse dos alunos tanto pela

Matemática quanto pela Literatura. Selecionamos algumas obras literárias e/ou partes delas que possam 

ser usadas como recurso didático e metodológico que possam contribuir nesse intento. Partindo do

pressuposto que a relação entre a Matemática e a Literatura constituem-se como linguagens, cada uma

com sua simbologia e possuem uma relação intrínseca uma vez que expressam o pensamento e o

conhecimento humano. Partiremos das discussões preliminares que tratam da Leitura e de como a

desenvoltura dessa capacidade pode conduzir ao Letramento, tema atualmente muito discutido.

Faremos uma introdução a Literatura, o que é, e como utiliza-la de maneira adequada com o fim de

alcançar os objetivos propostos inicialmente. Também, apresentaremos um pouco do que já se escreveu

sobre Matemática e Literatura. Por fim, apresentamos algumas estratégias de ação, que serão

desenvolvidas na próxima etapa.

Matemática;Leitur; Literatura; 

Letramento



MATEMÁTICA

SANDRA ESTEVAM 

COELHO

Resolução de problema 

como metodologia para o 

ensino das quatro 

operações no sexto ano 

do ensino fundamental

O projeto Resolução de Problema como Metodologia para o Ensino das Quatro Operações no Sexto Ano

do Ensino Fundamental tem por objetivo empregar a Metodologia de Resolução de Problemas, para

ensinar aos alunos dos sextos anos, a interpretar, modelar e resolver situações-problemas que

frequentemente possuem elaborada formulação no seu enunciado envolvendo as quatro operações

aritméticas fundamentais. Ao utilizar a metodologia da resolução de problemas da Onuchic, pois tal

concepção teórica e metodológica fornece resultados realmente satisfatórios na melhoria da eficiência

do ensino e aprendizagem das quatro operações compensando, assim, os esforços empregados no seu

estudo. Também será empregado a Teoria da Aprendizagem Significativa Ausubel para fundamentar

ações e atividades didático-pedagógicas, desenvolvidas sob a Metodologia da Resolução de Problemas,

sugere-se ao professor, planejar e conduzir suas aulas considerando as experiências e conhecimentos

prévios dos alunos, as relações interpessoais educador-educandos, e fomentar a construção coletiva do

conhecimento e o relacionar entre os alunos. É, pois, relevante, a responsabilidade dos educadores na

formação de educandos capazes de empregar novas tecnologias sem deixar de amadurecer e

desenvolver suas habilidades e competências. resolução de problema

MATEMÁTICA SAULO DINIZ

Uso da lousa digital no 

estudo da função de 2º 

grau

Neste projeto tratamos de uma proposta sobre o uso da lousa digital interativa pelos professores para o

ensino de funções quadráticas. Para isso buscamos algumas informações sobre o uso das tecnologias da

informação na educação paranaense, sobre a forma como foram pensadas e distribuídas às Escolas,

através do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e também sobre

como a lousa digital interativa pode ser utilizada em sala de aula para propiciar um ambiente

tecnológico de interação e interiorização dos conceitos relativos à função quadrática. Dessa forma,

propomos um curso para os professores da rede estadual de ensino abordando o conteúdo de funções

quadráticas por meio de exemplos práticos e simuladores para que os alunos possam construir de

maneira significativa os conceitos necessários à sua aprendizagem. Aos professores serão apresentadas

as funções da lousa digital e disponibilizado o seu uso para preparação de aulas que serão apresentadas

aos participantes do curso, como forma de exercitar o uso e praticar o desenvolvimento de novas

abordagens do conteúdo, utilizando essa ferramenta.

Lousa Digital Interativa; Função 

Quadrática; Simuladores; 

Tecnologias da Informação.



MATEMÁTICA SILVANO CAIRES SILVA

A UTILIZAÇÃO DA 

CALCULADORA 

CIENTÍFICA NO ENSINO 

DE JUROS COMPOSTOS 

NO ENSINO MÉDIO

Considerando que calculadoras, computadores e outros elementos tecnológicos estão cada vez mais

presentes nas diferentes atividades da população, o presente projeto propõe a utilização da calculadora

científica enquanto recurso tecnológico. A calculadora pode ser considerada como um recurso útil para

verificação de resultados e correção de erros, tornando-se um valioso instrumento de auto- avaliação,

favorecendo a busca e percepção de regularidades matemáticas bem como contribuir no

desenvolvimento de caminhos ou meios de resolução de situações problema. No conteúdo de juros

compostos muitos alunos desistem das resoluções das atividades propostas devido às dificuldades que

encontram, principalmente nos cálculos envolvendo conceitos de potenciação, radiciação e logaritmos, e

acredita-se que a calculadora pode ser um diferencial no que se refere à agilidade e ganho de tempo

nestes cálculos considerados “enfadonhos”. Assim o objetivo deste projeto é desenvolver práticas

pedagógicas que, mediadas pelas tecnologias da comunicação e informação, facilitem o processo de

ensino de Juros Compostos na 3ª série do Ensino Médio. Serão realizadas atividades envolvendo cálculos

básicos cuja resolução ocorra por meio da utilização da Calculadora Científica, visando sua apresentação

como recurso tecnológico, além de incentivar a interação dos alunos com esta ferramenta facilitadora

no ensino de conceitos matemáticos, promovendo a inclusão desta mídia tecnológica, mostrando sua

agilidade em cálculos morosos ou “enfadonhos”. Além disso, buscar-se-á uma aprendizagem significativa

para o conteúdo de Juros compostos, contextualizando o conteúdo por meio de resolução de problemas

e realizando experimentações por meio da investigação matemática. Por fim, pretende-se avaliar a

eficiência da Metodologia proposta nos quesitos aprendizagem e motivação.

Tecnologia; Calculadora 

Científica; Juros compostos.

MATEMÁTICA

SOELY RAIZEL DE 

MEIRA

JOGOS E DESAFIOS 

MATEMÁTICOS: 

POSSIBILIDADES 

METODOLÓGICAS PARA 

O ENSINO DA 

MATEMÁTICA

Um dos grandes desafios da educação básica na atualidade é a motivação dos alunos para os conteúdos

de matemática. O presente projeto busca novas metodologias que despertem nos alunos o interesse

pela matemática, promovam sua desmistificação e a aprendizagem dos conteúdos. Para isso, propõe-se

o trabalho com jogos e desafios matemáticos aliados aos conteúdos, com alunos do 6º ano do Ensino

Fundamental, no Colégio Carlos Argemiro Camargo, em Capitão Leônidas Marques. Como forma de

avaliar o trabalho proposto se fará registro em diário de bordo de todas as atividades desenvolvidas.

Além disso será aplicado um questionário aos alunos no início e no final da execução do projeto. Os

dados obtidos pelos instrumentos avaliativos serão analisados para a elaboração do artigo.

jogos;metodologias; educação 

matemática

MATEMÁTICA

ADRIANA ELISANGELA 

MICHELAN

Estatística experimental 

no Ensino Fundamental: a 

informática contribuindo 

com o aluno na 

construção do 

conhecimento.

O projeto de implementação do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE será desenvolvido

com os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Pedro Fechio de São Tomé-

Pr, intencionando rever algumas práticas no ensino da Estatística, objetivando aprofundar o estudo da

estatística para a análise de questões do âmbito social, utilizando como ferramenta a informática e o

problema da Dengue, proporcionando a construção do conhecimento. A metodologia utilizada será o

desenvolvimento de pesquisa de campo sobre o conhecimento que a população do município

demonstra ter sobre a Dengue apontando resultados com a construção de gráficos e tabelas no

computador, estimulando o interesse e compreensão de conteúdos estatísticos.

Estatística; Pesquisa social; 

Construção de conhecimento. 

Informática.



MATEMÁTICA MARIA LUCIA PEDRINI

Análise do desempenho 

de alunos do 3º Ano do 

Ensino Médio na 

resolução de problemas 

envolvendo funções 

exponenciais e 

logarítmicas

A relevância deste Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola intitulado “Analise do desempenho de

alunos do 3º ano do Ensino Médio na resolução de problemas envolvendo funções exponencial e

logarítmica”, justifica-se por considerar a necessidade de aprofundar as pesquisas com resolução de

problemas numa função exponencial e logarítmica, uma vez que, a maioria dos estudantes

demonstrarem certa falta de interesse pela matemática, por acharem muito difícil e desinteressante,

principalmente quando trabalhada por meio de listas de exercícios repetitivos e extensas. Sendo assim o

objetivo é propor uma sequência didática que proporcione a aprendizagem em funções exponenciais e

logarítmicas, por meio da abordagem da resolução de problemas, com o intuito de fixar conceitos

importantes relacionados aos conteúdos matemáticos trabalhados. Desta forma serão oferecidas

atividades diferenciadas, com metodologias motivadoras que visa aperfeiçoar e melhorar o ensino da

matemática com resolução problemas, em que o estudante poderá perceber a importância de cálculos

matemáticos para que de fato possam desempenhar importante papel para descrever e estudar através

da leitura, interpretação e construção de gráficos os conceitos de função exponencial e logarítmica. Vale

ressaltar que com a implementação do projeto pretende-se tornar a matemática mais agradável ao

estudante, contribuindo de maneira diferente a construção de conhecimentos, favorecendo assim o

futuro cidadão, que de forma atuante possa ser mais participativo no seu meio social transformando sua

realidade.

Educação Matemática; Função 

exponencial e logarítmica; 

Resolução de problemas; 

Aprendizagem.

MATEMÁTICA

MARILENE BATISTA DA 

CUNHA BENETAO

Jogos como Estratégia e 

Recursos Didáticos no 

Processo de Ensino e 

Aprendizagem dos 

Números Inteiros

O Projeto em questão abordará a utilização de jogos matemáticos como tática desencadeadora no

processo de ensino-aprendizagem a ser aplicada aos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental -

Escola Estadual Professor Léo Kohler Ensino Fundamental, na cidade de Terra Boa- PR, Núcleo Regional

de Cianorte, no decorrer do primeiro trimestre de 2015. A colocação de jogos como estratégia de ensino-

aprendizagem na sala de aula é um recurso pedagógico que tem proporcionado bons resultados, pois

cria situações que permitem ao estudante desenvolver métodos e instiga-os a desenvolverem a

criatividade e participação. Propusemos os jogos matemáticos como instrumentos para ensino das

operações com números inteiros, pois para se vencer nesses jogos, exige-se do estudante o uso de

estratégias, levando-o a se envolver com as aplicações da Matemática, desenvolvendo e aprimorando as

habilidades que compõem o raciocínio lógico e, ao educador, a oportunidade de estabelecer um

ambiente na sala de aula em que a comunicação seja favorável, propiciando momentos de interação

entre estudantes e educador, trocas de experiências e discussões.

Números inteiros; Jogos 

Matemáticos; Aprendizagem e 

conhecimento.



MATEMÁTICA MONICA ELEM ROCHA

Aplicação dos Números 

Irracionais por meio da 

Investigação Matemática

Ao longo dos anos de minha atuação como professora de Matemática pude perceber que não foram

raras às vezes em que trabalhei com um determinado conteúdo e não obtive o resultado esperado,

acredito que muitas das dificuldades encontradas com a aprendizagem no decorrer das aulas de

Matemática, estejam relacionadas à metodologia utilizada, para tanto tenho como objetivo neste

projeto, trazer para as aulas de Matemática o apoio da Investigação Matemática como forma de

abordagem pedagógica do conteúdo Números Irracionais. Conteúdo este que será desenvolvido junto ao

1º ano do Ensino Médio, na forma de unidade didática. Espero que a metodologia Investigação

Matemática contribua para que aconteça a ampliação do conhecimento, isto é, ensino e aprendizagem.

Educação; Matemática; Números 

Irracionais; Investigação 

Matemática;

MATEMÁTICA POLYANA MIOTTO

A utilização do software 

Scratch para o ensino e a 

aprendizagem do 

conceito de função

O presente projeto tem por objetivo utilizar atividades de modelagem matemática envolvendo o Scratch

como recurso didático para o ensino das funções.

modelagem matemática; Scratch; 

funções

MATEMÁTICA

ROSANA BOLZON 

MARTINELLI

MATEMÁTICA E 

DIVERSIDADES: relações 

possíveis

Diante de uma realidade social tão desigual, os educadores têm o desafio de formar cidadãos capazes de

construir uma sociedade em que as oportunidades sejam iguais para todos. A escola possui no seu

contexto educando com particularidades diversas, seja por gênero, diversidade sexual, étnico-racial,

indígena ou do campo, todos com os mesmos direitos de acesso ao conhecimento científico e ao

tratamento com respeito, independente de suas individualidades. Os educadores têm enfrentado o

desafio de desenvolver os conteúdos científicos, sem perder de vista as temáticas da diversidade, visto

que o preconceito está presente no ambiente escolar e os materiais bibliográficos ou midiáticos

disponíveis são escassos. Diante deste contexto, pretende-se realizar uma pesquisa bibliográfica não

apenas para identificar o que se tem produzido sobre essas temáticas, mas, também, aprofundar nossos

estudos sobre elas, sempre tendo como fio condutor entrelaçamentos possíveis com os conteúdos

científicos da disciplina de Matemática, para elaborar, aplicar e analisar atividades matemáticas que

contemplem as diversidades. O projeto será aplicado com professores de Matemática do 7º e do 9º Ano,

pertencentes a Instituições de Ensino vinculadas ao Núcleo Regional de Educação de Cianorte, Estado do

Paraná. Para a coleta de dados serão utilizados questionários aplicados aos professores colaboradores

para verificar a relevância das atividades elaboradas e a viabilidade de aplicação do projeto.

Palavras-chave: Currículo; 

Diversidade ; Preconceito; Ensino 

de Matemática



MATEMÁTICA

SUELI APARECIDA 

BORSARI

Resolução de Problemas 

no Ensino da Matemática 

envolvendo 

proporcionalidade

Busca-se com este projeto favorecer, por meio de um trabalho na abordagem da resolução de

problemas, a aprendizagem significativa do conteúdo de proporcionalidade aos alunos do 7º ano do

Ensino Fundamental, tendo como foco a abordagem de estratégias de resolução de problemas.

Pretendemos desenvolver uma Unidade Didática que será iniciada com uma prova envolvendo dois

problemas de proporcionalidade, direta e indireta, para identificar as diferentes estratégias utilizadas

pelos alunos na resolução destes problemas, tendo em vista seus conhecimentos prévios. Pensando nas

necessidades dos alunos e de suas experiências adquiridas fora e dentro da escola, pretendo identificar

e descrever diferentes estratégias utilizadas na resolução de problemas envolvendo proporcionalidade.

Com o desenvolvimento dessa unidade didática, espera-se que os alunos tenham mais interesse

empenhando-se na resolução de situações problemas, favorecendo assim o ensino e aprendizagem da

Matemática.

Matemática; Resolução de 

Problemas; Proporcionalidade;

MATEMÁTICA

SUELY ROSELY LEILA 

DA SILVA MADEIRA

Atividades que 

contribuem para a 

construção do conceito 

das operações 

matemáticas

A teoria dos campos conceituais considera que o conhecimento se constitui e se desenvolve no tempo,

em interação adaptativa do indivíduo com as situações que experiencia. Ao vivenciar novas experiências,

o funcionamento do conhecimento cognitivo repousa sobre os conhecimentos construídos

anteriormente oportunizando a incorporação de novos aspectos a esses conhecimentos,

proporcionando a ampliação de competências cada vez mais complexas, no caso as operações, tornando-

as mais significativas para o aluno. Este projeto visa estudar a Teoria dos Campos Conceituais para

compreender como são construídos os conceitos matemáticos relativos às quatro operações básicas da

matemática, a saber: adição, subtração, multiplicação e divisão. Baseados nesse estudo elaboraremos

uma sequência de problemas que envolvam as quatro operações matemáticas. Tal sequência será

desenvolvida com alunos entre o 6º e 9º ano do ensino fundamental. Quando observar-se-á possíveis

avanços na direção da construção dos conceitos relacionados às quatro operações básicas da

matemática.

Campos conceituais; Ensino 

Fundamental; Matemática; 

Operações básicas.

MATEMÁTICA

ANDREIA MARIA RUY 

SCHULTHAIS

Resolução de Problemas e 

os materiais 

manipulativos no 

processo de ensino-

aprendizagem dos 

números inteiros

Este projeto objetiva compreender de que forma a Resolução de Problemas pode auxiliar no processo de

ensino-aprendizagem do conteúdo de números inteiros por meio de materiais manipulativos em alunos

do sétimo ano do ensino fundamental, uma vez que comumente para muitos alunos este conteúdo se

apresenta de forma estranha além de certa dificuldade de compreensão. Esta proposta de intervenção,

que compõe uma pesquisa de cunho qualitativo, busca associar a Resolução de Problemas com base em

Polya (2006), com a utilização de materiais manipulativos em sala de aula. Tal intervenção será realizada

com alunos de modo a evidenciar contribuições da associação desta tendência metodológica ao uso de

materiais na compreensão do conceito de números inteiros. Acredita-se que a Resolução de Problemas,

como tendência metodológica, aliada ao uso de materiais manipulativos, como recurso didático,

possibilita aos alunos a compreensão do conceito de números inteiros, contribuindo para o

entendimento das diversas situações envolvendo este conceito, permitindo assim atribuir sentido e

construir significados matemáticos de forma reflexiva.

Resolução de Problemas; 

Materiais Manipulativos; 

Números Inteiros



MATEMÁTICA

CLAUDIA FRANCISCO 

PELATI

O ensino de função afim 

por meio da resolução de 

problemas

Embora as Diretrizes Curriculares do Paraná para Matemática abordem nas tendências metodológicas a

Resolução de Problemas, o direcionamento desta, visa colaborar com a superação das dificuldades em

sistematizar e generalizar situações-problema que contemplem a função afim, buscando subsídios

teóricos em autores que tratam da resolução de problemas como Polya, proporcionando aprendizagem

quanto à formação da lei de uma função afim de forma que os alunos conheçam e utilizar o que

aprenderam na escola em seu cotidiano, há de se investigar o ensino da função afim por meio da

resolução de problemas buscando padrões para a construção do conceito e da lei de formação de

função. Para tanto produzir-se-a uma sequência didática, aplicar e desenvolvê-la, analisar os dados pela

proposta de Bardin. As atividades de resolução de problemas envolvendo função afim serão

desenvolvidas para serem aplicadas no Colégio Estadual Conselheiro Carrão do Município de Assaí, em

uma turma do 1º ano do Ensino Médio, turno matutino, obedecendo a sequência de atividades

fundamentadas em Zabala. A ideia é sensibilizar e promover a compreensão por meio da leitura

atenciosa bem como a generalização algébrica da situação, a importância da representação gráfica e a

elaboração de justificativas a fim de dar sentido ao que se faz, para que os discentes estabeleçam

conexões entre os conteúdos matemáticos na formalização da solução. Após aplicar a sequência didática

produzida, fazer análise e plenária das dificuldades encontradas juntamente com os alunos, a fim de

analisar se a intervenção pedagógica da resolução de problemas proposta por Allevato e Onuchic

propiciou melhora na aprendizagem destes alunos.

Matemática; Resolução de 

Problemas; Função Afim

MATEMÁTICA

FATIMA APARECIDA 

LOPES

Resolução de Problemas 

na Formação de 

Professores

Uma das fundamentais tarefas do educador é ajudar seus educandos estabelecendo técnicas,

experiências, afeição e motivação. O educando deve conquistar sua autonomia por meio de seu próprio

trabalho. Com base nessa contextualização, este projeto visa as relações sobre o uso da resolução de

problemas no processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Matemática. Dessa forma, o objetivo

geral é analisar de que forma os professores do Colégio Estadual Professor Antonio Bitonti – Ensino

Fundamental e Médio, vêem a resolução de problemas como tendência metodológica para o ensino de

Matemática. Assim, a abordagem metodológica utilizada é a pesquisa qualitativa, na modalidade

pesquisa-ação, e assim vislumbrar que o educador deve atuar como facilitador da aprendizagem do

educando não devendo desampara-lo tirando-lhe a oportunidade de estabelecer seu aprendizado

independente.

Problemas; Resolução; 

Entendimento



MATEMÁTICA

GISLAINE GOMES 

DOMEZE CAMILO

O USO DE JOGOS 

MATEMÁTICOS NO 

DESENVOLVIMENTO DO 

RACIOCÍNIO LÓGICO EM 

OPERAÇÕES 

FUNDAMENTAIS

A matemática encontra-se presente em todos os níveis da Educação, considerada como uma disciplina

que causa um dos maiores índices de recuperação, sendo um dos grandes fatores o desinteresse e a

dificuldade de aprendizagem por parte dos alunos. Considerando-se que grande parte dos alunos do 6º

ano do Ensino Fundamental apresenta dificuldade na resolução das quatro operações fundamentais. O

projeto de intervenção foi desenvolvido e tem como objetivo investigar as contribuições que os jogos

matemáticos possam trazer no desenvolvimento do raciocínio lógico na resolução das quatro operações

fundamentais. Com o uso de jogos nas aulas de matemática pretende-se mostrar que é possível chegar

aos resultados por meio de diversas formas, utilizando as estratégias os alunos deverão sentir-se

estimulados a observar e aprender a resolver situações durante o jogo. Em cada passo do jogo, buscar

meios alternativos para desenvolver a atenção, o raciocínio lógico, a socialização e a concentração. E no

decorrer desse processo, cada integrante do jogo deverá estar atento a todas as regras respeitando-as e

usando-as no momento certo. Acredita-se que nas aulas de matemática seja importante capacitar o

estudante a usar o raciocínio, também ao lidar com situações do dia a dia, em um mundo em constante

mudança e que seja capaz de transferir aquilo que aprende em sala de aula para suas vivências.

Raciocínio lógico; Jogos; 

Operações fundamentais.

MATEMÁTICA

IVANETE SILVA DOS 

SANTOS ONO

A MÍDIA TECNOLÓGICA 

NA MATEMÁTICA: UMA 

ABORDAGEM NA 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES.

No contexto da Educação Matemática, os ambientes gerados por aplicativos informáticos dinamizam os

conteúdos curriculares e potencializam o processo pedagógico. Dessa forma, o projeto intitulado “A

MÍDIA TECNOLÓGICA NA MATEMÁTICA: UMA ABORDAGEM NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES” será

aplicado com os professores de Matemática do Colégio Estadual Jerônimo Farias Martins – E. F. M., no

município de Santa Cecília do Pavão, Núcleo Regional de Cornélio Procópio. O objetivo geral da pesquisa

constitui-se em analisar as considerações dos professores de Matemática sobre a utilização do material

desenvolvido sobre mídias tecnológicas em sala de aula como instrumento de apoio pedagógico no

ensino e aprendizagem. A pesquisa será de caráter qualitativo na modalidade pesquisa-ação, com base

nas interpretações e observações do uso do material teórico desenvolvido. Nessa perspectiva ocorrerá o

desenvolvimento de uma Unidade Temática sobre as mídias tecnológicas na formação docente, onde

será demonstrado, por meio de material teórico, o potencial das mídias tecnológicas integradas na

educação. É imprescindível ressaltar que este material será composto por textos com abordagem de

temas do cotidiano escolar e possibilidades do uso das Mídias Tecnológicas para auxiliar o processo de

ensino da Matemática. A partir do exposto ocorrerá a identificação da opinião dos professores acerca da

inserção das mídias tecnológicas na educação, chegando assim a análise dos resultados que culminará

na produção do artigo final do PDE 2014.

Educação Matemática; Mídia 

Tecnológica; Formação de 

Professores;



MATEMÁTICA

LILIANE REGINA 

PEREIRA

O ENSINO E A 

APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA MEDIADA 

POR SOFTWARE 

EDUCATIVO NA FORMA 

DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM

A finalidade nos processos de ensinar e aprender são as oportunidades de experimentação na

construção do conhecimento. A forma como esta construção se processa, depende, além da

disponibilidade do sujeito, também da maneira de como o conteúdo é apresentado, da metodologia

adotada e dos recursos disponíveis, que favoreçam a produção de significado e aplicabilidade do

mesmo. Com o processo de informatização das escolas públicas estaduais do estado do Paraná e

implantação do laboratório de informática, o computador surge como recurso pedagógico e um

instrumento a mais que pode colaborar nos processos de ensino e aprendizagem. A utilização dos

recursos tecnológicos no contexto escolar visa novas possibilidades de ensinar e aprender. Contudo, a

sua utilização deve estar atrelada ao pedagógico com objetivos claros para o alcance da aprendizagem.

Diante disso, o projeto apresenta o recurso tecnológico na forma de Objetos de Aprendizagem que

contemplem conteúdos matemáticos que possam contribuir com o ensino e aprendizagem dessa

disciplina.

Educação Matemática; Objetos 

de Aprendizagem; Tecnologia; 

Software Educativo

MATEMÁTICA

ROSANGELA 

APARECIDA SANTOS 

MEZACASA

PROCESSOS AVALIATIVOS 

NA MATEMÁTICA

Na sala de aula, o professor se descobre com várias situações e responsabilidades, dentre elas, a ação

avaliativa da aprendizagem de seus educandos A função da avaliação em sala de aula na maioria das

vezes toma caminhos adversos a suas finalidades visto que, a mesma não é feita de maneira contínua,

muitos educadores acham que uma avaliação compõe a metodologia avaliativa e mostra o aprendizado

dos educandos. Dessa forma, o projeto explorará meios avaliativos para investigar a aprendizagem dos

alunos, envolvendo o conteúdo de equação do primeiro grau, trabalhado segundo a tendência

metodológica de resolução de problemas.

Processo Avaliativos; Avaliação; 

Resolução de Problemas

MATEMÁTICA ALMIR MASSUQUETTO

Aprendendo em sala de 

aula o Teorema de Tales, 

através da História da 

Matemática

Ao entender que a Matemática é um método, uma técnica e que, ao longo de sua história, foi

desenvolvida pelo ser humano dentro de seu contexto cultural e natural, propõe-se, através da História

da Matemática e do Teorema de Tales, verificar de que forma é possível organizar o trabalho

pedagógico, aproximando o conhecimento matemático articulado ao seu ensino e aprendizagem. Tendo

como base alguns fatos históricos, pode-se entender como a construção do conhecimento matemático,

a sua evolução, a sua articulação com as demais culturas e a sua presença constante em situações do dia

a dia, efetivou-se. Através de estudo de literatura pertinente ao assunto, aplicação de instrumento de

coleta, apresentação de vídeos, elaboração de atividades com base na temática e análise dos registros,

busca-se atingir o objetivo maior: abordar, explicitar e destacar, através da História da Matemática, a

importância do Teorema de Tales.

Teorema de Tales; História da 

Matemática; Atividades 

Investigatórias



MATEMÁTICA BASSIMA ALI YOUSSEF

OFICINA TANGRAM – 

CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

GEOMÉTRICO POR MEIO 

DE UMA EXPERIÊNCIA DE 

APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA

Construir coletivamente um ambiente colaborativo de aprendizagem com alunos do 7º ano, com vistas a

investigar possibilidades que este ambiente oferece ao ensino e à aprendizagem de conteúdos de

Geometria por meio de uma Oficina envolvendo a construção e uso de materiais concretos, mais

especificamente o tangram.

ambiente colaborativo; 

geometria; Tangram

MATEMÁTICA

DINUEL FERNANDES DE 

CAMPOS

LOUSA DIGITAL NO 

ENSINO DA 

MATEMÁTICA: POSSÍVEIS 

APLICAÇÕES COM 

OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM

Como a Lousa Digital é um recurso recente no cenário educacional paranaense, é de fundamental

importância à aquisição de saberes para implementação de novas possibilidades de atividade

pedagógicas utilizando os recursos disponíveis dessa tecnologia. O projeto tem como objetivo facilitar o

processo criativo do professor de matemática ao utilizar essa tecnologia como ferramenta

mediatizadora do processo educativo. Por meio de um minicurso, o professor participante terá acesso

aos conceitos atuais de da Lousa e Objetos de Aprendizagens, conhecendo suas especificidades e

vantagens no processo de ensino aprendizagem como motivação para que seja incorporada na agenda

didático-pedagógica.

lousa digital; Objetos de 

aprendizagem; TIC; ensino de 

matemática, audiovisual;

MATEMÁTICA

ELIZABETE LUZIA 

GARCIA

Educação Financeira: 

Caminho para uma vida 

economicamente 

equilibrada

Devido a diversos fatores, as pessoas estão cada vez mais endividadas. A facilidade ao crédito, a falta de

planejamento e educação financeira alavancam o número de endividados por todo o país. A situação é

tão grave que já se tornou assunto de debates. As pessoas, além de não administrarem suas

finanças,não têm o hábito de poupar. Os jovens quando começam cursar o Ensino Médio partem para o

mercado de trabalho; a maioria como estagiários e ganhando menos de um salário mínimo. Mal

começam trabalhar já adquirem cartão de crédito e, a partir daí, começam a consumir

desenfreadamente e na maioria das vezes sem planejamento. A situação torna-se mais grave nas turmas

do Ensino Subsequente, alunos que concluíram o Ensino Médio e retornaram à escola para cursarem um

curso técnico na área de Logística e Administração para se qualificarem visando qualificação exigida no

mercado de trabalho. Esses alunos geralmente trazem angústias e questionamentos da deficiência que

têm em administrarem suas finanças e o quanto a escola foi falha por não ter incluído desde as séries

iniciais esse conteúdo tão importante. Segundo D’Aquino (2008), torna-se dever dos pais desenvolver a

consciência financeira dos filhos, e seria satisfatório se as escolas complementassem esse

desenvolvimento. Dessa forma, é urgente a necessidade de as escolas brasileiras começarem a discutir

esse problema e incorporarem dentro do currículo básico a Educação Financeira essa é a proposta:

desenvolver um projeto para ajudar o aluno a administrar melhor suas finanças e consequentemente ter

uma vida economicamente equilibrada.

Educação 

Financeira;Matemática; 

Escola;Planejamento;Economia



MATEMÁTICA

ENI DE FATIMA 

ZAMPIRI

PROVA SAEP: 

CONTRIBUIÇÃO PARA O 

PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM EM 

MATEMÁTICA.

Visto os baixos índices de padrões de desempenho, dos alunos do 6º ano do ensino fundamental II (23%)

e do 9º ano do ensino fundamental II (26%) da Escola Estadual Padre Colbacchini, na avaliação externa

SAEP (Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná), irei neste projeto, abordar para o corpo

docente a metodologia de resolução de problemas na disciplina de matemática com o foco da prova

SAEP. O papel do professor nesse processo é crucial, pois a ele cabe selecionar a metodologia para

apresentar os conteúdos e atividades de aprendizagem de forma que os alunos compreendam o porquê

e para que do que aprendem, e assim desenvolvam expectativas positivas em relação à aprendizagem e

sintam-se motivados para o trabalho escolar.

Avaliação;Metodologia;Resoluçã

o de Problema;Avaliação SAEP

MATEMÁTICA

FABIA MELISSA 

SIQUEIRA

A prova SAEP como 

expectativa no processo 

de ensino-aprendizagem

Tendo em vista os resultados de proficiência e padrão de desempenho da avaliação do Sistema Estadual

de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP) das turmas de 6º e 9º anos, proponho, nesta

pesquisa, investigar as relações existentes entre os descritores da Matriz de Referência e expectativas de

aprendizagem expressas nas Diretrizes Curriculares de Matemática do estado do Paraná. Para isso,

compreendê-la como avaliação diagnóstica. A partir dos documentos e resultados aferidos pela equipe

do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Escola (CAED), farei um estudo de alguns eixos que

compõe a prova SAEP: medidas de proficiência, item (disponibilizados pelo CAED), matriz de referência,

expectativas de aprendizagem, padrões de desempenho. Estes que são conexos aos documentos

norteadores da avaliação institucional. Avaliação;Diagnóstica;SAEP

MATEMÁTICA

HELENICE FERNANDES 

SEARA

Proposta de Avaliação 

Diagnóstica para o 

Programa Sala de Apoio à 

Aprendizagem

No início do ano letivo, as turmas de 6º Ano do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual recebem

alunos de diversas escolas municipais, formando turmas bastante heterogêneas quanto ao nível de

conhecimento escolar. Objetivando sanar as dificuldades de aprendizagem de alunos que frequentam

essa série, em Matemática e Língua Portuguesa, a Secretaria de Estado da Educação (SEED) oferece o

programa Sala de Apoio à Aprendizagem – SAA. Esse programa é desenvolvido no contraturno e oferece

aos alunos participantes atividades que propiciem a superação das dificuldades na compreensão e

aplicação de conteúdos das disciplinas contempladas. São apenas 20 vagas e todas devem ser

preenchidas assim que o programa se inicia. Ao professor de Matemática (assim como ao de Língua

Portuguesa) é atribuído diagnosticar as dificuldades referentes aos conteúdos considerados básicos para

acompanhar o 6º ano. Do professor da Sala de Apoio é esperado que possibilite ao aluno se apropriar

dos conhecimentos matemáticos através de ações pedagógicas e metodológicas que o levem a superar

suas dificuldades. Sendo assim, é urgente a necessidade de diagnosticar o conhecimento que o aluno

tem sobre os conteúdos básicos para acompanhar o 6º Ano do Ensino Fundamental, assegurando-lhe

um melhor aproveitamento do ano escolar que se inicia. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é

elaborar atividades avaliativas que diagnostiquem as dificuldades dos alunos para que os mesmos sejam

encaminhados em tempo recorde ao SAA. A proposta é que esta avaliação ocorra nos primeiros dias de

aula, encaminhando o aluno ao programa o mais rápido possível, se necessário.

Programa Sala de Apoio; 

Matemática; Avaliação.



MATEMÁTICA

IDALCI DE AZEREDO 

COUTINHO

RAZÕES 

TRIGONOMÉTRICAS NO 

TRIÂNGULO RETÂNGULO 

COM USO DO SOFTWARE 

GEOGEBRA

Hoje se faz necessário desenvolver propostas de ensino que utilizem laboratórios de informática no

desenvolvimento dos conteúdos de matemática para estudantes da Educação Básica, porque a maioria

das escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná possui Laboratório de Informática. Além

disso, autores concordam que a tecnologia possibilita a utilização de situações reais no ensino da

matemática. Existem vários programas que podem ser utilizados como forma de auxiliar o professor de

matemática na construção do conhecimento, escolheu-se o software de geometria dinâmica Geogebra,

por ser um software livre, acessível e de fácil compreensão. Ele também favorece uma postura

investigativa, possibilitando uma concepção da matemática diferente da normalmente vista no dia a dia

escolar, sem o uso dessa ferramenta. Com o auxílio do software Geogebra será desenvolvido o conteúdo

razões trigonométricas no triângulo retângulo de forma contextualizada.

Razões Trigonométricas; 

Triângulo Retângulo; Software; 

GeoGebra

MATEMÁTICA ITAMAR SUKOW

Prospeção de Raízes 

Complexas de Equações 

Polinomiais de Grau n e 

Coeficientes Complexos.

O projeto tem o proposito de explanar sobre situações de prospecção de raízes complexas em equações

polinomiais de grau n com coeficientes complexos não reais. Nesse caso teremos sempre raízes

complexas em duplicata (raiz complexa e seu conjugado) sim ou não? Para se atingir esse objetivo,

primeiro se faz necessário revisar certos conceitos de números complexos, relembrar propriedades e

operações dos números complexos e trabalhar com equações binômias, trinômias,... etc. A partir dessa

fundamentação teórica a apresentação de algumas aplicações práticas desse conjunto numérico.

Complexos;raízes;forma 

polar;unidade 

imaginária;equações polinomiais.

MATEMÁTICA

KARIME GAERTNER 

FARHAT

Utilização de blog como 

ferramenta pedagógica 

auxiliar na aprendizagem 

da matemática

O Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola tem como objetivo a utilização de blog como ferramenta

pedagógica auxiliar na aprendizagem da matemática. Sustentado por pesquisa bibliográfica em

diferentes fontes a fim de demonstrar as possibilidades de uso deste recurso no processo

ensino/aprendizagem, aproveitando o interesse dos estudantes em tecnologia. Destacando o que são

blogs e sua utilização como recurso ou como estratégia pedagógica na educação, busco contribuir para a

motivação e aplicação de blog no ensino da matemática.

Tecnologia digital/Blog; 

matemática

MATEMÁTICA

KATIA GONCALVES DA 

SILVA

O ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

FINANCEIRA NO CURSO 

TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO

Este projeto de pesquisa trata do ensino da disciplina de Matemática Financeira no curso Técnico de

Administração e justifica-se pela dificuldade dos alunos, número reduzido de aulas, falta de material

didático de apoio e possível insuficiência na formação inicial do professor. O objetivo do projeto é a

criação de um caderno pedagógico para promover o ensino de Matemática Financeira. Este será

composto por conteúdos e conceitos básicos que fundamentam a disciplina, tais como, exercícios de

fixação e revisão desses conceitos, atividades problema para resolução individual e em dupla, resolução

de questões cobradas em avaliações externas, atividades complementares para desenvolver fora do

horário de aula.

Matemática Financeira; Curso 

Técnico em Administração

MATEMÁTICA

LUDIANE GLAUCIA 

BATISTA

O uso do jogo africano 

shisima como auxílio ao 

processo de ensino 

aprendizagem da 

matemática

Este projeto tem o objetivo de utilizar o jogo africano Shisima na resolução de atividades envolvendo

geometria e medidas, com alunos do 7º ano do ensino fundamental de uma escola publica paranaense.

Busca-se assim atender a Lei 10639/2003, trabalhando no ambiente escolar questões sobre o racismo e

a discriminação.

Lei 10639/2003; Jogo Shisima; 

Geometria; Racismo; 

Discriminação.



MATEMÁTICA

MARCIA CRISTINA 

PEREIRA VIDAL

Fatos históricos que 

valorizam o ensino da 

geometria

O objetivo desse projeto é tentar recuperar o interesse dos alunos no que tange o ensino da geometria.

Utilizando contextos históricos baseados no Antigo Egito, onde a criatividade e as transformações do

ambiente eram motivados pela observação da natureza. Com algumas dessas observações, espera-se

que os alunos percebam que a geometria faz parte do seu dia a dia.

motivação; criatividade; 

observação

MATEMÁTICA NEIDE SANTANA

Resolução de Problemas 

com Foco nas Avaliações 

Externas

1. Este projeto tem por objetivo conscientizar os alunos quanto a necessidade da escola obter bons

resultados nas avaliações externas, bem como, trabalhar problemas semelhantes aos que são cobradas

nessas avaliações. Esse projeto justifica-se pelos baixos resultados nas avaliações externas. Será

proposto atividades de resolução de problemas para que os alunos adquirem uma maior afinidade com

os modelos de questões que são cobradas nestas avaliações, melhorando os resultados da escola.

Avaliação externa; rendimento 

escolar; problemas; alunoss

MATEMÁTICA RICARDO HASPER

As TIC no ensino da 

matemática: um olhar 

para as Produções 

Didático-Pedagógicas do 

PDE – Turma 2012

Este projeto visa contribuir com a Formação de Professores, pelo estudo das Produções Didático-

Pedagógicas elaboradas por docentes da Rede Estadual de Educação no Programa de Desenvolvimento

Educacional (PDE) Turma-2012, último ano que consta no Portal da Educação, cuja temática são as

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino da matemática. Para realizar este trabalho

será constituído um grupo de estudos e pesquisa no próprio ambiente de trabalho: a escola. Propõem-

se, assim, elaborar um roteiro de trabalho para que professores da rede estudem as referidas produções

de modo a revelar perspectivas pedagógicas que vêm orientando as pesquisas e as ações docentes da

Rede Estadual, socializando tais propostas e sinalizando horizontes para a Educação Matemática.

Formação de Professores de 

matemática; Tecnologia, 

Produções Didático-Pedagógico; 

PDE

MATEMÁTICA

RONALDO TOMAZ DE 

ANDRADE SILVA

Etnomatemática e 

relações étnico-raciais na 

Educação de Jovens e 

Adultos: Trabalhando 

fractais como 

possibilidade de 

implementação da Lei 

10.639/03 nas aulas de 

Matemática.

Este trabalho é uma pesquisa-ação a ser desenvolvida com os estudantes do Ensino Fundamental da

Educação de Jovens e Adultos de uma escola pública no município de Curitiba. O objetivo é abordar

questões étnico raciais em aulas de Matemática, por meio de atividades que envolvam o estudo de

fractais em tecidos das vestimentas do povo africano, conforme propõe a Etnomatemática. Entende-se

que a igualdade racial se aprende na escola, mas, no discurso de alguns docentes, evidenciam-se

dificuldades em inserir elementos da cultura africana nas aulas de Matematica.

Matemática; Fractais; Lei 

10.639/03; Etnomatemática; 

Educação Antirracista



MATEMÁTICA ROSANE SOBOLEWSKI

ANÁLISE DE ERROS 

RECORRENTES NO 

PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM NA 

MATEMÁTICA NO 

ENSINO DE FUNÇÃO DE 

1º GRAU

A escola pública há muitos anos passa por sérios problemas de infraestrutura, condições físicas, políticas

que se fazem presente no cotidiano das escolas, o que prejudica diretamente o desempenho dos alunos.

Inúmeros são os fatores que influenciam para que ocorra a repetência em nossas escolas. Acredita-se

que a repetência não seja sinônimo de melhoria de aprendizagem e bom desempenho nos anos

seguintes. Mesmo assim, muito pouco tem sido feito para reverter este quadro de fracasso, que acaba

levando à evasão escolar. Sabe-se que a Matemática é de suma importância para a vida dos educandos,

mas ela ainda é vista como um conjunto de conteúdos inacessível e sem significado para os alunos, por

conta da própria dificuldade da disciplina, aliada a pré-conceitos já estabelecidos pela sociedade. Para

tentar reverter este quadro de fracasso escolar já instituído, nesta pesquisa propomos um trabalho

diferenciado utilizando a metodologia de Análise de Erros, através do conteúdo de funções em uma sala

de 1o ano de Ensino Técnico em Administração, no Colégio Estadual Domingos Zanlorenzi, que pertence

a rede pública de ensino de Curitiba, Paraná. A Análise de Erros permite que os erros e dificuldades

encontrados pelos alunos durante as aulas sejam explorados, fazendo com que o professor tenha acesso

ao modo de pensar e raciocinar do aluno frente a uma situação-problema, fornecendo valiosos subsídios

para o professor planejar a partir de uma pedagogia diferenciada ações pertinentes à evolução do

processo.

Análise de erros;Ensino-

aprendizagem;Educação 

Matemática

MATEMÁTICA

ROSANI TEREZINHA DA 

SILVA FONSECA

As contribuições do 

software de geometria 

dinâmica GeoGebra no 

ensino de Geometria 

Plana do 6º ano do Ensino 

Fundamental

Visando uma aprendizagem dinâmica e prazerosa este projeto pretende explorar o recurso tecnológico

GeoGebra no ensino da Geometria Plana do 6º ano do Ensino Fundamental.

Geometria Plana, Mídias 

tecnológicas, GeoGebra. 

Geometria Dinâmica

MATEMÁTICA

SONIA CRISTINA 

TOMAZ VIEIRA

Educação Fiscal como 

Proposta para o 

Desenvolvimento da 

Matemática Financeira

A Matemática, presente desde cedo na vida do cidadão, desempenha um papel imprescindível no

entendimento e desenvolvimento da Educação Fiscal. A Matemática Financeira, mais especificamente,

possui diversas aplicações no atual sistema monetário, econômico e tributário. Muitas situações estão

presentes no cotidiano do cidadão, como alimentação, consumo de energia e água, combustíveis,

financiamentos de casa e carros, realizações de empréstimos, compras a crediário ou com cartão de

crédito, aplicações financeiras, investimentos em bolsas de valores, entre outras situações. Nosso

intuído com o desenvolvimento do projeto é: - Conhecer e identificar os diversos impostos pagos nas

esferas / instâncias municipal, estadual e federal; - Calcular os impostos conhecendo que

imposto/impostos especificamente incidem em cada produto estudado, pois sabemos que no Brasil, a

carga tributária onera muito os produtos consumidos pelos cidadãos, como podemos observar nos

tickets de mercado, notas fiscais, faturas de energia,...; - Discutir a administração pública, arrecadação,

aplicação consciente e participativa dos gastos públicos.

Matemática Financeira; 

Educação Fiscal; Tibutos; 

Cidadania



MATEMÁTICA

VALDLEM CESAR 

NUNES DE ALVES

Prova Brasil no 

planejamento docente

Este projeto visa à formação do professor ao lançar luz a uma discussão pedagógica cercada de

melindres no interior da escola: a avaliação. No caso especifico, diz respeito àquela avaliação efetuada

pelo professor e sua relação com a capacidade de ela mensurar o conhecimento dos alunos. O trabalho

em curso tem como referência a avaliação nacional denominada Prova Brasil, que atende aos

pressupostos dos Parâmetros Curriculares Nacionais. O objetivo deste projeto de formação de

professores é propor uma reflexão “sobre” e “no” processo de avaliação concebida pelos docentes em

curso. Para tanto será realizada uma oficina pedagógica com o intuito de debater o tema avaliação para

a formação de pessoas, tendo por ponto de partida a compreensão que os docentes revelam sobre a

Prova Brasil no cotidiano da escola.

Formação de professores; 

Avaliação; Prova Brasil; Educação 

Matemática.

MATEMÁTICA

JANICE APARECIDA 

PARCIANELLO

METODOLOGIAS PARA O 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

DA MATEMÁTICA 

FINANCEIRA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA 

ABORDAGEM PRÁTICA

Embora a Matemática Financeira esteja presente no cotidiano de todos os cidadãos, a escola tem sido

omissa quanto ao seu ensino na Educação Básica. É consenso entre os educadores a essencialidade

desse conteúdo, porém, a maioria deles deixa de efetivamente trabalhá-lo, muitas vezes por falta de

formação específica, outras por considerá-lo de menor importância frente a um currículo tão vasto a ser

trabalhado em tão pouco tempo. Este projeto tem por objetivo principal a realização de um curso de

extensão voltado à instrumentalização teórico-metodológica dos professores de Matemática da

Educação Básica, pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos/PR, o qual se pautará

na análise e desenvolvimento de diferentes estratégias metodológicas para o ensino da Matemática

Financeira, culminando na elaboração de materiais que sirvam de sugestão para sua prática pedagógica

cotidiana.

Educação; Matemática 

Financeira; Cidadania; Formação 

de Professores

MATEMÁTICA JULIANE PARCIANELLO

O JOGO COMO RECURSO 

METODOLÓGICO PARA O 

ENSINO DE FRAÇÕES NAS 

SÉRIES INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL

Esse estudo visa levar os alunos que frequentam o Curso de Formação de Docentes – Normal a se

identificarem como futuros professores que necessitam desenvolver metodologias adequadas e

significativas para o ensino de frações. Possibilita suporte pedagógico e metodológico para o ensino de

frações nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, pois, percebe-se grandes dificuldades por parte dos

alunos em trabalhar o conteúdo de frações durante a realização do estágio supervisionado exigido pela

instituição de ensino para a conclusão do curso. Assim, a questão central norteadora da pesquisa se

expressa da seguinte maneira: O Jogo pode ser considerado um recurso metodológico capaz de auxiliar

os alunos que frequentam o curso de Formação de Docentes – Normal, a ensinar frações de forma

eficiente e significativa nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental? Para responder tal problemática,

coloca-se como objetivo geral desenvolver junto aos alunos o conhecimento do jogo como suporte

pedagógico e metodológico para o ensino de frações nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Para

tanto, o instrumento de pesquisa será a construção e a análise de jogos para o ensino de frações, em

busca de informação de como o futuro professor constrói as suas metodologias de ensino, bem como se

o jogo caracteriza-se como uma metodologia adequada para o ensino de frações e para a superação do

problema apresentado nesta pesquisa.

Jogos; Frações; Ensino; 

Matemática



MATEMÁTICA

MARISA BAGATINI 

RAMUSKI

CONFECÇAO DE JOGOS 

MATEMÁTICOS COMO 

ESTRATÉGIA PARA 

APRENDIZAGEM E 

INICIAÇÃO À 

CONSTRUÇÃO DO 

LABORATÓRIO DE 

MATEMÁTICA.

O Projeto elaborado no Programa de Desenvolvimento Educacional tem como tema: “O Jogo

Matemático como Objeto de Aprendizagem”. A pesquisa bibliográfica aborda a temática citada pelos

autores: D’Ambrósio, Lorenzato, Grando, Bicudo, Ribeiro e kishimoto. Pretende-se com materiais

manipuláveis e confecção de jogos matemáticos, obter a atenção e interesse do aluno visando uma

aprendizagem significativa. Ele também complementará sua aprendizagem através da exploração,

navegação mediática, criação e recriação e cabe ao professor o papel de mediador, facilitador da

aprendizagem individual e grupal. O Projeto será aplicado para alunos dos anos finais do Ensino

Fundamental, no contraturno, o qual será aplicado após realização do diagnóstico das turmas. Tem

como objetivo, intervir na aprendizagem da matemática básica, confeccionando e utilizando de forma

coletiva e individual jogos matemáticos e dando assim a iniciação da construção do Laboratório de

Matemática. Faz-se necessário, a intervenção do professor para auxiliar na aprendizagem dos alunos,

seja nos jogos confeccionados ou em sites específicos

Aprendizagem; Jogos 

Matemáticos; Laboratório de 

Matemática

MATEMÁTICA NEIVA ROSA

Trigonometria - Ciência 

em Desenvolvimento

A matemática é tida como a grande vilã pelos alunos. No entanto ela se desenvolveu a partir da

necessidade e evolução da humanidade, nada criado ao acaso. Eves (2002) afirma que o

desenvolvimento da Matemática ocorre a partir do surgimento humano. Ainda diz que Platão acreditava

que a matemática sempre existiu estando meramente a aguardar sua descoberta. Segundo as DCE\'S,

desde o final do século XVI ao início do século XIX, o ensino da Matemática, desdobrado em aritmética,

geometria, álgebra e trigonometria, contribuiu para formar engenheiros, geógrafos e topógrafos que

trabalhariam em minas, abertura de estradas, construções de portos, canais, pontes, fontes, calçadas e

preparar jovens para a prática da guerra. A trigonometria, que é um parte da Matemática, também é

utilizada por outras ciências como a física, química, economia, astronomia, geografia, medicina,

engenharia e muitas outras. Neste trabalho mostraremos alguns exemplos da utilização da

trigonometria na evolução das outras áreas: - Na engenharia: em mecânica dos fluidos, mecânica dos

solos, resistências dos materiais, dimensionamentos de esforços solicitantes, área ocupada (construção

de escadas), cálculo de telhados com inclinação máxima e mínima, tesouras e vigas verificando as

sobrecargas; - Na medicina com o auxilio que proporcionou melhorando a qualidade da imagem dos

aparelhos de tomografia, ressonância, no estudo da variação da pressão nas paredes dos vasos

sanguíneos.

Trigonometria, aplicação e 

desenvolvimento



MATEMÁTICA ADILSON MOELLER

Os códigos e sinais e suas 

contribuições no ensino 

da matemática para o 

alunado de 6º ano do 

Ensino Fundamental.

A matemática e o mundo dos códigos e sinais. Projeto PDE/2014. Foz do Iguaçu-PR. Este projeto de

intervenção tem como temática a relação entre os símbolos e a construção do conhecimento

matemático. Esta abordagem motivou-se na percepção da dificuldade de abstração do conhecimento

matemático entre os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e na constatação de que um dos maiores

problemas na construção do conhecimento matemático destes alunos reside na dificuldade de

reconhecer e memorizar os símbolos matemáticos. Assim, estabeleceu-se para este estudo o objetivo de

oportunizar aos alunos do 6º ano o reconhecimento da utilidade dos sinais na construção dos

conhecimentos matemáticos. Espera-se com este estudo promover o reconhecimento dos símbolos,

desenvolver o conhecimento sobre a aplicação dos símbolos na elaboração do pensamento matemático

e tornar a aprendizagem interessante para os alunos.

leitura, símbolos, Educação 

Matemática

MATEMÁTICA

DIANA SEILA DE 

MATTIA MANENTTI

A MATEMÁTICA E SEUS 

CONTEXTOS: 

TRABALHANDO COM 

UMA GRANJA DE 

SUINOCULTURA

No Brasil a suinocultura é uma das maiores e mais importantes cadeias produtivas da indústria

alimentar, é um importante item das exportações brasileiras e somos o terceiro maior produtor mundial. 

Nosso estado é responsável por 17% da produção nacional, São Miguel do Iguaçu tem sua arrecadação

essencialmente na agricultura e pecuária, grande parte dos alunos são da área rural ou possuem algum

vínculo empregatício com o ramo. Sendo assim, este projeto se propõe a desenvolver um trabalho com

uma turma de 8º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Nestor Victor dos Santos, onde os

alunos irão trabalhar situações reais do contexto da granja utilizando conceitos e resultados

matemáticos para discutir e resolver os problemas elaborados por eles. Procura-se contextualizar a

matemática, estabelecer a relação entre os conteúdos matemáticos e a realidade de uma granja de

suínos. Coletar os dados e trazer para sala de aula a fim de discutir e buscar soluções é uma forma de

ressignificar o conteúdo, a prática, é proporcionar conteúdo e aplicabilidade da matemática de forma

crítica.

: “Matemática”; “contexto”; 

“suinocultura”.

MATEMÁTICA

ISAQUE EUGENIO DE 

MELO

Cálculo de Volume nos 

Sólidos Geométricos: 

Trabalhando com o 

Cotidiano do Educando.

O presente projeto “Cálculo de Volume nos Sólidos Geométricos: Trabalhando com o Cotidiano do

Educando” se propõe a contextualizar o ensino de sólidos geométricos de forma que o aluno seja capaz

de fazer conexões e inter-relações entre o conteúdo de sala de aula e o seu cotidiano através do cálculo

de volumes. Com isso pretendemos despertar o interesse do aluno pela história da matemática em geral

de forma que ele possa compreender a aplicabilidade da matemática no seu cotidiano e demonstrar a

importância da Geometria para compreensão e realização de cálculos matemáticos, além é claro de

relacionar as teorias da Geometria no cálculo de volumes, com os objetos presentes no dia a dia. Para

isso utilizaremos de atividades práticas para o cálculo de volumes em sala de aula, de forma que o aluno

compreenda a matemática contextualizada e faça referências entre a matemática estudada em sala de

aula e o seu cotidiano.

Geometria; Volume; Matemática 

Contextualizada.



MATEMÁTICA JOSIANE MAZZURANA

SOFTWARE GEOGEBRA: 

UM RECURSO 

INTERATIVO E DINÂMICO 

PARA O ENSINO DE 

GEOMETRIA PLANA.

Tendo em vista que a escola está entre uma das principais responsáveis pela inserção do indivíduo no

mundo digital é que optou-se pela elaboração de um projeto de intervenção pedagógica, dirigida aos

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Além disso, por meio de observações realizadas no cotidiano

das aulas de Matemática percebeu-se que um número expressivo de alunos apresenta dificuldades em

aprender os conteúdos dessa disciplina, o que, muitas vezes, causam desinteresse e desmotivação,

levando em muitos casos a reprovação ou até mesmo a evasão escolar. Partindo deste pressuposto

questiona-se: O que fazer para que os alunos sintam-se motivados a construir de forma significativa os

conhecimentos desta área do conhecimento? Para encontrar resposta a este questionamento traçou-se

o seguinte objetivo geral: Explorar o Geogebra no estudo da geometria plana com alunos do Ensino

Fundamental. Ao utilizar o software GeoGebra o professor poderá possibilitar a solução de problemas

ligados a vivência do aluno, articulando com a Etnomatemática, em um menor tempo do que se fosse

realizado com o tradicional caderno e lápis, podendo o aluno dessa forma realizar análises, debates,

conclusões, questionamentos, etc., tão importantes para a construção dos conhecimentos matemáticos.

Na perspectiva de atender o objetivo proposto buscará-se aporte teórico em diversos autores como

Almeida (2005), Borba (1999), D’ Ambrósio (2001), Freitas (2004), Hohenwarter (2009), Machado (2004), 

Paranaá (2008), Pêgo (2013), Preti (2000), Ricoy e Coutro (2011), Santos (2003), Severino (1998),

Sielbiger (2003), Silveira (2002), Zulatto (2002). Espera-se por meio das atividades realizadas contribuir

para o aprendizado da Matemática.

Matemática; Software Geogebra; 

Geometria Plana.

MATEMÁTICA LUCILENE PERON

O lúdico no ensino da 

Matemática: trabalhando 

com gincana.

O presente projeto sugere que seja estabelecido um olhar mais afetuoso com relação aos alunos que

chegam ao 6º ano, para que estes não se percam emocionalmente e pedagogicamente nessa nova fase

de estudos, ou seja, nessa transição do 5º para o 6º ano. Com foco neste objetivo, propõe-se uma nova

metodologia para as aulas de matemática, na intenção de recepcionar melhor essas crianças e

possibilitar um laço mais afetivo entre professor e aluno. Para isso será desenvolvida uma gincana que

se realizará diariamente durante as aulas de matemática. A turma será dividida em grupos e serão

propostas as realizações de atividades que envolvem resolução de exercícios, paródias, histórias em

quadrinhos entre outras. Com isso, espera-se uma interação maior entre professor-aluno e a redução de

problemas comuns como: indisciplina, falta de concentração para ler, interpretar e resolver os exercícios

propostos, dificuldades de entender o conteúdo explicado e alto índice de reprovação, que se acredita

serem conseqüências da falta de uma proposta de recepção adequada desses novos alunos.

“Ensino de Matemática”; 

“relação professor e aluno”; 

“gincana”; “resolução de 

problemas”; “transição”.



MATEMÁTICA ODACIR LOURENCO

A matemática 

financeira:Suas 

influências na vida dos 

jovens inseridos no 

mercado de trabalho

Na minha vivência como professor, pude perceber que os alunos apresentam dificuldades de relacionar

o conhecimento da matemática financeira, adquirido na educação formal nas escolas com a aplicação no

seu cotidiano, surgindo assim a necessidade de desenvolver pesquisas e promover ações voltadas para a

construção do conhecimento “matemática financeira” previsto na grade curricular, relacionando o

conteúdo escolar ao cotidiano do aluno e auxiliando-o na tomada de decisão no dia a dia. O projeto ora

proposto pretende através do conteúdo da matemática financeira estabelecer vínculos entre a escola

promotora da cidadania e seus alunos no papel de consumidores responsáveis.

matemática 

financeira;jovens;mercado de 

trabalho

MATEMÁTICA

TANIA REGINA 

PERLEBERG

A EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA COMO 

ALICERCE PARA UM 

CONSUMO MAIS 

CONSCIENTE

Este projeto propõe uma metodologia diferenciada para o ensino da matemática financeira, no Ensino

Médio, abordando de forma contextualizada a educação financeira, relacionando os conteúdos

trabalhados ao cotidiano do aluno, de forma que o auxilie na tomada de decisões no momento em que

for adquirir algum produto. Para início, os educandos desenvolverão pesquisa na internet sobre

educação financeira e conceitos de matemática financeira. Em seguida, palestra com especialista sobre

“Direitos do consumidor”; exibição de vídeos sobre “Consumo consciente” e também “Como organizar o

orçamento familiar”, enfatizando a importância da construção do orçamento doméstico, de saber

diferenciar os produtos que são supérfluos ou não e promoções e propagandas como armadilhas de

consumo. Na sequência, análise do cartão de crédito e do cheque especial; resolução de problemas

envolvendo as quatro moedas da Tríplice fronteira (real, dólar, peso e guarani). Após será proposto a

construção da planilha do orçamento doméstico seguida de debates e produção de textos sobre a

importância da educação financeira para a vida dos educandos.

Educação Financeira; 

Matemática Financeira; 

Orçamento Doméstico.

MATEMÁTICA

VILMA CRISTINA DE 

CAMPOS

JOGANDO, BRINCANDO E 

APRENDENDO = 

MATEMATICANDO

Este projeto tem como intenção trabalhar com as crianças de 03 a 09 anos, fase esta em que a criança se

encanta e se desperta em aprender a ler, a brincar, a inventar e reinventar histórias, percebemos que

neste momento o conhecimento ou termos matemático são deixados de lado por não estarem incluídos

no contexto das brincadeiras e historinhas assim como também na música. Partindo deste princípio

faremos um trabalho onde os alunos do 6º anos farão uma ligação da matemática com os livros de

histórias, ou seja, podem criar ou reescrever a história incluindo termos matemáticos, da mesma forma

faremos com as músicas e brincadeiras infantis relacionada a essa faixa etária. Os responsáveis também

farão parte deste trabalho colaborando na inclusão das atividades no seio familiar Interesse; Despertar; Conhecer.

MATEMÁTICA CLARI ROSIN

O USO DA WEBQUEST NO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

DA MATEMÁTICA BÁSICA 

PARA ALUNOS DO 1º 

ANO DO ENSINO MÉDIO

A grande dificuldade em se trabalhar a matemática no ensino médio é dada, na maioria das vezes,

devido a falta de domínio de conteúdos básicos desta disciplina pelos alunos. Isso os deixa desmotivados

e com sentimento de incapacidade. É possível reverter esta situação com a retomada desses conteúdos

matemáticos básicos envolvidos em situações problema e com apoio das webquests.

Ensino-aprendizabem; 

matemática básica; webquest



MATEMÁTICA CLAUDIA VICENTE

Práticas Pedagógicas na 

Inclusão do Estudante 

Surdo

Com a inclusão de estudantes surdos no Ensino Regular da Escola Pública, observou-se que, para um

ensino de qualidade faz-se necessário a preocupação com as condições essenciais para que o

aprendizado dos estudantes com necessidades educativas especiais se efetive. É fundamental que a

escola assegure ao estudante surdo o direito ao intérprete, ao reconhecimento de sua cultura e sua

língua. O professor de matemática de uma sala com inclusão de alunos surdos fica muitas vezes

inseguro, por não saber se o que está ensinando é realmente o que o estudante surdo está entendendo.

É preciso uma ação pedagógica que atenda às necessidades e às particularidades do aluno incluso surdo

para que se atinja o objetivo de uma educação de qualidade favorecendo sua inclusão na sociedade. A

proposta para esse projeto de intervenção pedagógica é justamente analisar, estudar e sugerir aos

Professores de Matemática e aos Pedagogos da Escola, adaptações curriculares como as previstas nas

Diretrizes Curriculares de Educação Especial, e propor a confecção de jogos, materiais concretos

relacionados ao ensino da Matemática, como a Modelagem, e ainda auxiliar nas propostas didático-

metodológicas contidas no Plano de Trabalho Docente.

inclusão;matemática;jogos;surdo

s.

MATEMÁTICA CLELIA CECCON TIOSSI

A RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS COMO 

METODOLOGIA PARA O 

ENSINO DE 

PROPORCIONALIDADE NO 

7º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

A Matemática é parte integrante do patrimônio dos conhecimentos da humanidade, tendo relevância

social, econômica, científica e tecnológica. Devido ao baixo rendimento dos alunos constatado pela

prática docente em sala de aula, almejamos, levando em consideração os conhecimentos já adquiridos

pelos alunos, estudar fundamentos teóricos e metodológicos que sirvam de base para ações e atividades

didático-pedagógicas em ensino, aprendizagem e avaliação de Proporcionalidade no 7º ano do Ensino

Fundamental. Para fundamentar teoricamente os aspectos de aprendizagem de modo consistente com a

abordagem metodológica tomaremos como base a Teoria da Aprendizagem Significativa de Davis

Ausubel e da Metodologia de resolução de Problemas de Onuchic e colaboradores.

Ensino;Aprendizagem;Avaliação;

Proporcionalidade

MATEMÁTICA

IVETE ROSALINA 

RAYMUNDO

Um Estudo Teórico e 

Prático Das Quatro 

Operações Básicas Da 

Matemática Elementar no 

Conjunto Dos Números 

Racionais

Este projeto apresenta um estudo sistematizado das Quatro Operações Básicas da Matemática no

Conjunto dos Números Racionais envolvendo alunos da 4ª série do Curso de Formação de Docentes.

Visando sanar as dificuldades dos futuros educadores e possibilitar instrumentos para a prática docente

faremos uso da Modelagem Matemática como metodologia de ensino.

Operações básicas; modelagem 

matemática; números irracionais.

MATEMÁTICA LILIANE MARIA RIGHI

Ensinando Geometria 

Através da Modelagem 

no 8° ano do Ensino 

Fundamental

Este projeto visa proporcionar aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental o ensino da geometria de

forma contextualizada, mostrando que a mesma pode ser ensinada a partir de situações do cotidiano do

aluno. Nessa perspectiva, faremos o uso da modelagem matemática como metodologia de ensino pois

acreditamos que a mesma será capaz de contribuir de forma significativa para contextualizar os

conteúdos abordados com a realidade dando significado a aprendizagem.

Geometria; ensino-

aprendizagem; modelagem 

matemática



MATEMÁTICA

MARCIA REGINA 

WEILER

MATEMÁTICA 

FINANCEIRA E OS 

TRIBUTOS: UM EXERCÍCIO 

PARA A

A Matemática Financeira, bem como os conteúdos que a permeiam, estão intrínsecos em diversas

aplicações econômicas e financeiras realizadas em nosso país. Ela nos fornece aportes metodológicos

para alicerçar de maneira estratégica e decisiva a compreensão e valoração dos impostos e taxas

tributárias que incidem sobre determinados produtos e serviços. Nossos educandos, juntamente com

seus familiares, tem consciência de que pagam impostos e tributos às esferas governamentais. No

entanto, desconhecem qual o real valor pago por esses impostos e tributos, e que direitos lhe são

conferidos após o efetivo pagamento desses. O desenvolvimento de tal projeto tem ainda como objetivo

fundamental realizar um trabalho diferenciado, que tenha a potencialidade de ser atrativo, prazeroso e

significativo, visando dinamizar as aulas de Matemática Financeira, proporcionando ações que

possibilitem a compreensão dos impostos e tributos e a sua articulação dos conceitos com a prática,

objetivando contribuir efetivamente na formação de cidadãos críticos, detentores do conhecimento,

mas acima de tudo éticos, sabedores dos seus deveres e direitos para assim exercerem plenamente sua

cidadania.

Matemática Financeira; Tributos; 

Imposos e Cidadania.

MATEMÁTICA

MARIA GORETI 

SCHMOLLER

A AVALIAÇÃO SAEP 

COMO INSTRUMENTO DE 

INVESTIGAÇÃO DA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

NO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Este projeto de intervenção pedagógica visa auxiliar os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do

Colégio Estadual Arnaldo Busato do ano de 2013 e que, na intervenção pedagógica, sua maioria estará

no 8º Ano, na busca de ações que contribuam na melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem.

Assim, será realizada uma análise comparativa dos resultados já apontados nas avaliações anteriores em

2013 e de uma avaliação similar a ser aplicada em 2015, buscando diagnosticar qual(is) o(s) conteúdo(s)

dos quais os alunos assimilaram plenamente ou que ainda não se apropriaram adequadamente,

objetivando eliminar ou minimizar tais dificuldades por meio de um planejamento e de uma prática

pedagógica focada às reais necessidades destes alunos.

Avaliação da aprendizagem; 

Avaliação de Rendimento; 

descritores do SAEP; Educação 

Matemática.

MATEMÁTICA

MARILENE DAHMER 

RIBEIRO

O Ensino da Matemática 

Associado á Educação do 

Campo: A relação dos 

Conhecimentos Escolares 

e a Realidade Social

Neste projeto objetivamos contribuir para que os conhecimentos matemáticos adquiridos pelos

educandos sejam realmente úteis em sua vivência de cidadão. Busca-se, nas Tendências Em Educação

Matemática especificamente na Etnomatemática os fundamentos teórico metodológicos para melhoria

da qualidade de ensino, apontando possibilidades de criar significados que envolvam o ensino, a

aprendizagem e o conhecimento matemático e suas manifestações culturais nas escolas do campo.

Nesse sentido, defendemos essa metodologia para compreensão das questões que envolvem a

Educação do Campo e as que envolvem a prática da disciplina de Matemática na sala de aula.

Ensino da Matemática; Educação 

do Campo; Etnomatemática; 

Medidas

MATEMÁTICA MARISA BENDER

MÍDIAS TECNOLÓGICAS: 

UMA PROPOSTA DE 

ESTUDO PARA O ENSINO 

DE GEOMETRIA NO 7º 

ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Este projeto é inspirado nas Tendências Metodológicas em Educação Matemática: mídias tecnológicas

no Ensino da Geometria do 7º ano, utilizando os softwares GeoGebra e Blender e o recurso da lousa

digital. Tem como objetivo realizar um estudo sobre a influência e importância desses recursos

tecnológicos para auxiliar e facilitar o processo ensino e aprendizagem da Matemática em geometria

plana e espacial, para que as aulas tornem-se mais motivadoras, interativas, auxiliando na construção e

compreensão dos conceitos geométricos, para transformá-la em um recurso efetivo para a

aprendizagem.

Educação Matemática; 

Geometria,Softwares; Lousa 

Digital.



MATEMÁTICA

MARISTELA APARECIDA 

VANIN

O ensino do Tratamento 

da Informação por meio 

da Investigação 

Matemática

Este projeto propõe a abordagem do conteúdo estruturante Tratamento da Informação,

especificamente Pesquisa Estatística, para estudantes do 8º Ano do Ensino Fundamental, por meio da

Tendência Metodológica da Investigação Matemática. Considerando a perspectiva de uma educação

matemática crítica, tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento da capacidade de

análise crítica, de reflexão e de interpretação, das informações estatísticas veiculadas nos meios de

comunicação e da discussão de temas atuais e relevantes na sociedade, como o consumo consciente da

água e da energia elétrica, visando auxiliar o estudante na formação e exercício de sua cidadania, bem

como na compreensão dos conhecimentos sistematizados.

tratamento da informação; 

pesquisa estatística; investigação 

matemática; cidadania

MATEMÁTICA

MILDA CATARINA 

STEINHORST

MATEMÁTICA 

FINANCEIRA

O tema gerador desse projeto é a aplicabilidade da matemática financeira e a quantidade de impostos

cobrados mediante a necessidade de consumo. Esse processo depende de muitas variáveis que tomam

diversas amplitudes, por estar presente no dia a dia das pessoas. Nesse processo estuda-se o valor do

dinheiro no tempo e sua evolução, assim como a análise de formas e alternativas para aplicação

monetária a curto médio e longo prazo. Nessa reflexão voltada para a Prática faz nos pensar que

devemos partir do conhecimento já adquirido pelo aluno, com suas experiências vividas e associar o

conteúdo numa relação entre teoria e prática, a práxis.

Matemática 

Financeira;Tributos;Cálculo

MATEMÁTICA NEUZA MARIA MISSIO

Possibilidades, Desafios e 

Mediação Pedagógica: 

Elaboração de atividades 

pedagógicas no ensino da 

Matemática por meio dos 

Softwares GeoGebra e 

Math e a Metodologia 

Webquest.

Neste trabalho apresentaremos algumas possibilidades que servirão como meio para os professores

planejarem sua prática educativa. Mais precisamente, mostraremos aos professores como o uso dos

software Geogebra e Math e a metodologia Webquest podem auxiliar a prática pedagógica do professor, 

explorando conceitos matemáticos com significado, contribuindo também para a elaboração e edição de

atividades pedagógicas.

Matemática; Webquest; 

Softwares; Mediação Pedagógica.



MATEMÁTICA SIRLEI MIGUEL

JOGOS E ATIVIDADES 

LÚDICAS NO ENSINO DA 

ÁLGEBRA

O objetivo deste projeto que tem como tema central “Jogos e atividades lúdicas no ensino da álgebra”.

Pretende-se trabalhar com alunos de 8º ano do ensino fundamental atividades na forma concreta sobre

os conteúdos estudados em álgebra, como valor numérico, operações com monômios e polinômios.

Evidencia-se que uma das causas das dificuldades de aprendizagem dos conceitos algébricos é a

memorização da simbologia nas aulas de matemática. Isso porque os professores sentem-se impotentes

e não conseguem ministrar aulas com atividades que aguçam a vontade dos alunos a aprender esse

conceito. O ensino da álgebra é um conteúdo matemático importante, mas que encontra resistência por

parte dos alunos para a sua aprendizagem eficaz. Pensando nessa resistência e dificuldade, sentiu-se a

necessidade de ensinar a álgebra através de jogos e brincadeiras, fazendo com que o e aluno

compreenda o jogo e faça uma ligação com o conteúdo estudado. É papel da escola e dos professores

fazer com que os alunos aprendam e saibam utilizar a álgebra no seu cotidiano, reconhecendo seu valor

e percebendo sua importância. matemática; jogos; álgebra.

MATEMÁTICA TANIA LUZIA BARBIERI

APRENDER/ENSINAR A 

MATEMÁTICA 

FUNDAMENTAL VIA 

JOGOS DE REGRAS

O projeto de intervenção pedagógica “Aprender/ensinar a matemática fundamental via jogos de regras”

será realizado no Colégio Estadual Presidente Vargas – Ensino Fundamental e Médio, município de

Pinhal de São Bento – PR, com uma turma do sexto ano (6º ano) do ensino fundamental. Pois, constatou-

se que um número significativo de alunos chega a essa série com defasagens em conteúdos básicos, no

que diz respeito a resolver algoritmos bem como problemas do cotidiano. Os jogos de regras são

recursos que provocam o desequilíbrio cognitivo, fator essencial para a promoção do processo ensino –

aprendizagem (MACEDO; PETTY e PASSOS, 2000). Durante as jogadas e as intervenções feitas pelo

professor, o aluno terá a oportunidade de (re) construir conceitos de forma significativa; quando bem

escolhidos, - esses recursos -, são desafiadores e desencadeiam a aprendizagem. Além disso, eles

favorecem o desenvolvimento da socialização, da cooperação e da cidadania. Os jogos utilizados nesse

projeto serão escolhidos pelo professor/PDE, tendo em vista as/os necessidades/interesses

apresentadas/dos pelos alunos. Os jogos serão confeccionados juntamente com os alunos e a partir de

objetos recicláveis. Tal procedimento exige planejamento, execução e avaliação. Momentos ricos para

aprendizagem de diversos conceitos, inclusive para a reflexão acerca do consumismo e da

sustentabilidade. Acredita-se que, o projeto contribuirá para a melhoria da educação matemática e para

o desenvolvimento da sociedade.

Aprender/ensinar; jogos 

matemáticos; quatro operações.



MATEMÁTICA

ANIVIA ALVES 

RODRIGUES

A RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS POR 

MEIO DA 

INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTOS: UMA 

ALTERNATIVA PARA A 

SALA DE APOIO À 

APRENDIZAGEM

Este trabalho tem como objetivo investigar a contribuição da leitura e interpretação de textos para a

Resolução de Problemas com alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, que freqüentam a Sala de Apoio

à Aprendizagem do Colégio Dom Bosco, na cidade de Mariluz-PR . Os dados serão coletados no primeiro

semestre do ano letivo de 2015 por meio de observações e produções dos alunos. Serão propostos

textos de diferentes tipos para a leitura e interpretação pelos alunos envolvidos. A partir destes textos,

serão formuladas diferentes situações problemas, as quais serão aplicadas e mediadas pela professora

pesquisadora. A pesquisa será de base qualitativa com procedimentos técnicos coerentes com a

Pesquisa-Ação. Esperase que as atividades trabalhadas auxiliem na superação da defasagem dos alunos,

contribuindo para sua aprendizagem e evolução/permanência em sala regulares.

Resolução de Problemas; Sala de 

Apoio à Aprendizagem; Leitura e 

Interpretação de Textos.

MATEMÁTICA

CRISTINA MARTA 

BASAGLIA

MODELAGEM 

MATEMÁTICA NA 

CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA 

CHUVA EM UM COLÉGIO 

ESTADUAL DO ESTADO 

DO PARANÁ

Esta pesquisa visa investigar por meio da Modelagem Matemática, com os alunos de uma turma 4º Ano

de Formação de Docente, de uma escola pública, as contribuições ambientais, educacionais,

econômicas, sociais e o custo/benefício do processo de Captação da Água da Chuva, utilizando o Sistema

de Cisterna implantado no Colégio. A abordagem da pesquisa será qualitativa. Os dados serão coletados

no ano letivo de 2015, por meio de entrevistas semiestruturadas, blocos de anotações e ferramentas

tecnológicas. As atividades constituirão de estudos bibliográficos, pesquisas de campo, investigação, e

de conteúdos matemáticos relacionados a proporções, regra de três, área e volume embasados pela

Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Matemática. As ações deverão privilegiar os

conhecimentos prévios acerca do cotidiano dos alunos, fazer relação com os conhecimentos

matemáticos sistematizados no ensino. Nesse sentido, espera-se que as atividades desenvolvidas por

meio da Modelagem Matemática possam dar subsídios aos alunos para enfrentar e resolver situações

cotidianas, oportunizar a investigação, fazer conjecturas, relacionar, justificar e analisar, construindo

assim, um conhecimento matemático que possibilite reflexões das relações sociais, ambientais e de

mudanças de atitudes.

Modelagem Matemática; 

Cisterna; Ambiente.



MATEMÁTICA JOVELINO SELIS

MODELAGEM 

MATEMÁTICA: UMA 

PESQUISA NA 

PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO FISCAL

O presente projeto tem como objetivo investigar em que medida o desenvolvimento de uma atividade

de Modelagem Matemática na perspectiva da educação fiscal pode contribuir com o desenvolvimento e

a aprendizagem, bem como com a formação social dos alunos. O ambiente dessa pesquisa será o

Colégio Estadual Carlos Gomes – Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, localizado no

município de Ubiratã, Estado do Paraná, no período compreendido entre os meses de fevereiro e julho

de 2015, utilizando aproximadamente 32 aulas. O processo de coleta de dados firmar-se-a no campo da

pesquisa qualitativa, tendo como instrumentos para as coletas de dados a observaçã do pesquisador,

anotações no diário de campo ou de bordo e Registros escritos pelos alunos. O ambiente de modelagem

será organizado conforme o Caso 2 de Barbosa (2001). Pretende-se criar um ambiente de aprendizagem

para discussões e indagações relativas aos preços dos produtos que compõem a cesta básica e o valor

dos tributos que são embutidos no preço desses produtos, visando propiciar aos alunos o

desenvolvimento de habilidades reflexivas e a conscientização sobre a importância de se ter no Brasil

um sistema tributário nacional que cumpra suas funções essenciais no Estado Moderno, além de

contribuir com a aprendizagem dos conteúdos matemáticos e com a formação social dos alunos.

Modelagem Matemática. 

Educação Fiscal. Cesta Básica.

MATEMÁTICA ROSEMEIRE GOMES

O ensino das operações 

fundamentais com 

números inteiros por 

meio da Resolução de 

Problemas

O principal objetivo desse projeto de pesquisa é investigar como os alunos utilizam diferentes

conhecimentos e representações matemáticas na resolução das operações com números inteiros que

não sejam baseados na memorização de regras de cálculo. Além disso, contribuir com os educadores na

orientação de atividades para a sala de aula. A turma escolhida para a aplicação do projeto é formada

por alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Profª Maria Gomes Bizerra. Para tanto,

o desenvolvimento das atividades de implementação estará embasado na metodologia de Resolução de

Problemas, tendo como referência as três fases sugeridas por Van de Walle (2001) e as orientações de

Onuchic e Allevato (2011), que consideram o problema como ponto inicial para a aprendizagem de

novos conceitos. No momento da implementação, será considerada a abordagem da pesquisa

qualitativa, com procedimentos técnicos e diferentes instrumentos de coleta de dados, sugeridos pela

pesquisa-ação.

Educação Matemática; Resolução 

de Problemas; Números Inteiros

MATEMÁTICA

SONIA APARECIDA DE 

PAULA PELLEGRINI

Uma sequência didática 

Matemática como 

suporte pedagógico para 

trabalhar os conceitos da 

adição e subtração de 

fração com alunos do 7° 

ano do Ensino 

Fundamental

O presente projeto tem por objetivo proporcionar um nível maior de compreensão dos conceitos da

adição e subtração de fração, analisar as contribuições que uma sequência didática que trabalhe esse

conteúdo pode oferecer para a compreensão e desenvolvimento do processo de aprendizagem de

alunos do 7°ano do Ensino Fundamental de escolas públicas. A metodologia para o projeto ora proposto

é de cunho qualitativo, já que considera a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o

sujeito. Os dados serão coletados no primeiro semestre de 2015, utilizando a Engenharia Didática como

metodologia de ensino da matemática. Espera- se que este projeto desenvolvido no Programa de

Desenvolvimento Educacional (PDE), contribua para uma melhoria desta área, possibilitando aos alunos

compreender e construir o conhecimento de acordo com suas necessidades.

Adição e Subtração de Frações; 

Engenharia Didática; Aluno.



MATEMÁTICA

EDNILSON JOSE 

MARCHIORO

As mídias tecnológicas e a 

formação dos professores 

na busca pela 

metodologia adequada 

em sala de aula usando o 

aplicativo calc como 

ferramenta pedagógica.

Este projeto, que delineia ações a serem desenvolvidas no PDE – Programa de Desenvolvimento

Educacional, tem por objetivo contribuir para o processo de formação continuada de professores da

rede pública da educação no sentido de incentivar o desenvolvimento de metodologias inovadoras

incentivando o uso das mídias tecnológicas disponíveis na escola. A ação de formação será desenvolvida

na Escola Estadual Dr Rubem Fleury da Rocha em Guarapuava. Ao usar o laboratório e/ou computador

pessoal com aplicativo Calc entende-se que o professor possa produzir atividades com conteúdo

específico, conforme seus planejamentos, dinamizando suas aulas, contribuindo, assim, com uma

melhor aprendizagem dos alunos. O desenvolvimento metodológico se dará por meio da aplicação de

oficinas didáticas com encontros presenciais no laboratório, e ainda, com atividades a distância a serem

realizadas na plataforma Moodle como complemento dos assuntos no encontro presencial.

Formação de professores; 

aplicativo Calc; metodologia de 

ensino.

MATEMÁTICA

EZENILDA DE LURDES 

MARCHIORO

Matemática prática: 

tratamento da 

informação, geometria e 

mídias tecnológicas.

O presente estudo, considerando o impacto que as mídias tecnológicas apresentam na atualidade,

pretende pesquisar e desenvolver estratégias pedagógicas para que conteúdos matemáticos sejam

trabalhados de forma com que as aulas sejam atrativas, motivadoras e instigadoras. Após a construção

de material didático sobre geometria, apoiado em recursos digitais, verificar-se-á o quanto essa prática

poderá ser relevante e proporcionar aprendizado significativo aos alunos do 9º ano. O objetivo principal

será utilizar as mídias tecnológicas como recurso pedagógico favorecendo, potencializando e

possibilitando ao aluno a melhor compreensão dos conteúdos que são geralmente trabalhados de forma

rápida no final do ano letivo como a geometria e tratamento de informação. Para ministrá-los em sala

serão utilizados o computador (laboratório da escola) e softwares livres, como: Geogebra para a

geometria, mais especificamente o Teorema de Pitágoras, a planilha eletrônica Calc com utilização da

internet (coleta de dados) para tratamento de informação – construção, análise e interpretação de

gráficos e Jclic para retomada desses conteúdos.

Aprendizagem significativa; 

Geogebra; Calc; Teorema de 

Pitágoras e Tratamento da 

informação.

MATEMÁTICA

MARIA MARTA 

ORTOLANI

O Ensino Integrado de 

Números Naturais e 

Geometria

Este Projeto é destinado aos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental ou aos alunos do sexto ano do

Ensino Fundamental que estejam frequentando a Sala de Apoio a Aprendizagem, tendo como objetivo

principal estudar de forma articulada os Números Naturais e a Geometria, possibilitando assim que haja

um aproveitamento maior do tempo destinado ao estudo de um determinado conteúdo. Esta

articulação visa incorporar os conceitos de área, perímetro e volume aos números naturais com o intuito

de demonstrar que é possível o estudo constante da Geometria, criando assim, a possibilidade do aluno

analisar e discutir conceitos, chegando às suas próprias conclusões, pois a experimentação proporciona

o levantamento de hipóteses e a constante busca de novas alternativas na resolução de situações

problema.

Números naturais; Geometria; 

Situações Problema.



MATEMÁTICA

MARISTELA 

MUZZOLON KITOR

TENDENCIAS 

METODOLÓGICAS 

CONTEMPORÂNEAS EM 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA: uMA 

CONTRIBUIÇÃO PARA O 

CURSO DE FORMAÇÃO 

DOCENTE.

Este trabalho se constitui em um curso de capacitação para alunos do 3º ano do curso de formação

docente do Colégio Estadual Santa Clara, Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional do

município de Candói. Serão abordados temas relacionados a importância da formação inicial do

professor e sua formação continuada, detendo-se especificamente nas tendências metodológicas para o

ensino de matemática na contemporaneidade: Resolução de Problemas, Modelagem Matemática,

Mídias Tecnológicas, Etnomatemática, História da Matemática e Investigações Matemáticas.

tendencias metodológicas 

contemporaneas, ensinagem, 

formação continuada, 

Etnomatemática

MATEMÁTICA

ROSANE QUADROS DA 

SILVA

Brincando e Aprendendo 

com Jogos Matemáticos

Este trabalho visa oportunizar aos alunos do 6º ano do ensino fundamental ou sala de apoio à

aprendizagem, o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, colaborando de maneira

significativa na compreensão das operações fundamentais no seu dia a dia. O jogo na disciplina de

matemática torna nossos alunos mais autoconfiantes, críticos, participativos, desafiadores, criativos,

motivados e é um forte aliado para estimular o raciocínio lógico, possibilitando criar suas estratégias e

buscar soluções que o levem a possíveis respostas.

Operações Fundamentais; Jogos; 

Aprendizagem.

MATEMÁTICA

SANDRO JOSE DE 

ABREU

O uso de softwares livres 

a fim de despertar o 

interesse pela 

Matemática

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) fazem parte de uma importante mudança na

educação, nos levando a fazer uso dos diversos recursos que já fazem parte do cotidiano do nosso aluno

como os laboratórios de informática Paraná Digital e Proinfo. O objetivo principal deste projeto é

despertar o interesse do educando pelos conteúdos da disciplina de matemática pelo uso dos softwares

livres JClic e Tux Math no sexto ano do Colégio Estadual Padre Chagas. Pretende-se incentivar o uso do

laboratório de informática e diferentes tecnologias, de modo que essas ferramentas possam servir de

auxílio ao ensino. Estas serão motivadoras na produção de conhecimentos dentro e fora da sala de aula,

a fim de diminuir o fracasso escolar e mudar a concepção a respeito do ensino da matemática, bem

como trabalhar com conteúdos do primeiro semestre do sexto ano da disciplina de Matemática e usar

softwares livres existentes nos laboratórios das escolas estaduais. Elaborar material pedagógico com

sugestões de atividades fazendo uso de softwares livres, tendo em vista as dificuldades e desinteresse

do aluno em sala de aula. As atividades referentes às operações básicas que envolvem o conjunto dos

números naturais serão inicialmente estudadas em sala de aula, e em seguida, para uma melhor fixação

e efetivação da aprendizagem, utilizar o jogo Tux Math. Os demais conteúdos em estudo como sistema

de numeração, critérios de divisibilidade, múltiplos e divisores serão trabalhados paralelamente em sala

de aula e no laboratório fazendo uso das diversas ferramentas do software livre JClic.

Tecnologias da Informação e 

Comunicação; Softwares Livres; 

Matemática



MATEMÁTICA

VILSON JOSE PEREIRA 

PINTO

Jogos Matemáticos com 

Recurso Didático

A principal característica deste projeto é investigar e orientar por meio de Jogos Educativos Matemáticos

a contribuição no processo de Ensino e Aprendizagem das operações básicas (adição, subtração,

multiplicação e divisão). Nesta proposta optou-se por jogos matemáticos por acreditar que através dos

jogos de regras, atividade lúdica em que desperta o interesse do educando atividade está poderá

contribuir na construção do pensamento lógico matemático de forma significativa, promovendo um

ensino mais interessante e um aprendizado mais dinâmico, contribuindo para que as aulas tornem-se

mais atrativa e desafiadora. Tornando os conteúdos mais simples a ponto do aluno aprender brincando.

E os conceitos de difícil compreensão podem ser, simplificado, passando assim a gostar das aulas de

matemática, gostando de, aprende-la e principalmente contribuindo para que o aluno perca o medo que

tem da disciplina.

Aprendizagem- Jogos 

Matemáticos

MATEMÁTICA

ZENEIDE GORNASKI 

RIBEIRO

Contextualização da 

prática social: uma 

proposta para o processo 

de ensino e aprendizagem 

da disciplina de 

Matemática em escola do 

campo.

Em se tratando da aprendizagem da disciplina de Matemática no Ensino Fundamental em escolas do

campo, mas que também é passível de observação em escolas urbanas, apesar das diversas propostas

pedagógicas inseridas no ambiente escolar ainda percebe-se uma grande rejeição por parte dos

estudantes em relação ao conhecimento matemático, mostrando-se muitas vezes apáticos às atividades

curriculares. Para a Educação do Campo, identifica-se a necessidade de diminuir o distanciamento entre

o conhecimento escolar e a realidade do educando. Portanto, neste projeto a ênfase estará na

valorização do conhecimento do educando e da comunidade, na significação dos conteúdos para uma

efetiva aprendizagem e no conhecimento como instrumento de transformação social. O objetivo geral

consiste em contextualizar conteúdos Matemáticos relativos ao primeiro semestre do 7º ano do Ensino

Fundamental, tornando a aprendizagem mais significativa, crítica e efetiva.

Educação do Campo; Educação 

Matemática; Contextualização; 

Prática Social; Ensino 

Significativo.

MATEMÁTICA

MERYELLEN ROBERTA 

FERREIRA

Um caminho estratégico 

para a Resolução de 

problemas na sala de aula 

para alunos do 6º Ano do 

Ensino Fundamental

O presente trabalho tem como tema a Resolução de Problemas devido a dificuldades dos alunos no

processo de ensino-aprendizagem. Portanto, é essencial a figura do professor como mediador em sala

de aula, onde este busca através de atividades criativas e estimuladoras assegurando condições

específicas para uma melhor compreensão do aluno sobre os conteúdos relacionados a solução de

problemas. Frente a questão da dificuldade na resolução de problemas, percebe-se que alguns alunos

trazem uma defasagem de conteúdos matemáticos desde séries anteriores. Porém, é necessária a

utilização de estratégias bem elaboradas que cativem os alunos ao interesse pelo assunto. É partindo do

conhecimento de narrativas do dia-a-dia inseridas em atividades de classe que leva o aluno a constituir

uma compreensão mais agradável e favorecedora para sua aprendizagem. Para tanto, o professor de

sala de aula tem que possuir conhecimento e estar preparado para trabalhar diversificadamente a

resolução de problemas, inserindo estratégias motivadoras e eficazes para solucionar as mais variadas

situações e alcançar o sucesso.

Resolução de problemas - 

Professor - Estratégias



MATEMÁTICA ROSELIS ABUCARUB

Probabilidade : Uma 

análise das Estratégias 

utilizadas na Resolução de 

Problemas no Ensino 

Fundamental

O presente trabalho sobre Probabilidade : Uma análise das Estratégias utilizadas na Resolução de

Problemas no Ensino Fundamental propõe um estudo sobre Resolução de Problemas e Probabilidade .

Desse modo as estratégias na Resolução de Problemas envolvendo proporcionalidade pode caracterizar

bem como a aprendizagem se da, podendo ser empírica ou científica . A Resolução de Problemas é

justificada por estar ligada a maneira com que os alunos veem as questões de matemática e de como é

que estes planejam o passo a passo de resolução de qualquer exercício matemático . Trabalhar a

Resolução de Problemas de Proporcionalidade poderá contribuir para que se valorize o conhecimento

empírico trazido pelo aluno.

Proporcionalidade ; Resolução de 

Problemas ; Números e Algebras.

MATEMÁTICA SILVIA MARIA MEDINA

UMA QUESTÃO DE 

VALORES : A Educação 

Financeira no Ensino 

Fundamental

O presente trabalho sobre Educação Financeira no Ensino Fundamental propõe um estudo sobre o

comportamento e atitudes que viabilizem mudanças de olhares no que diz respeito ao consumismo. O

intuito de se trabalhar a Educação Financeira já no Ensino Fundamental vem da preocupação com o

comportamento das crianças cada vez mais manipuladas pela mídia de consumo, ofertas de produtos

cada vez mais atraentes, que por sua vez acabam levando pais ao consumismo. Dai a necessidade de

aborda-la para que não se crie um ciclo consumista, gerando assim consequências desastrosas na vida

das pessoas. Estudar e saber aplicar o dinheiro é fundamental a qualquer cidadão. Portanto trabalhar

através da metodologia de resolução de problemas poderá levar a uma aprendizagem significativa, onde

os alunos possam compreender os conceitos e aplica-los em seu cotidiano , incentivando a leitura e a

interpretação de dados , onde cada aluno poderá elaborar estratégias para solução do problema ,

visando a formação de um cidadão critico e consciente em relação as escolhas futuras , além de se

tornarem adultos sabedores de suas responsabilidades sociais .

Resolução de Problemas; 

Educação Financeira; Cidadania.

MATEMÁTICA

ADELAIDE PAGESKI 

SAMPAIO

Uma abordagem 

diferenciada no estudo 

das operações e 

problemas no 6º ano

O desinteresse e a falta de motivação dos alunos pela Matemática têm estimulado educadores e

professores ao desenvolvimento de investigações sobre o uso de diferentes alternativas metodológicas

que promovam a formação crítica e reflexiva dos alunos, de maneira a capacitá-los para a tomada de

decisões frente a problemas do cotidiano. A Matemática pode contribuir neste processo, entretanto, seu

ensino deve ser prazeroso e envolvente, para que o aluno se sinta motivado e compreenda a

importância desta disciplina na sua formação. O presente projeto de intervenção pedagógica busca

explorar o lúdico e a resolução de problemas contextualizados no ensino na Matemática como uma

oportunidade de propiciar aos alunos do 6º ano do Colégio Estadual Afonso Alves de Camargo, do

município de Rio Azul – PR, o aprendizado de conceitos matemáticos, especificamente no estudo de

operações matemáticas. Para tanto, buscar-se-á fundamentos teóricos e metodológicos para o

desenvolvimento desta prática pedagógica, por meio da reflexão sobre a importância da utilização do

lúdico e da resolução de problemas contextualizados na aprendizagem matemática. Como estratégia de

ação, pretende-se criar um ambiente lúdico (“mercadinho e jogos matemáticos”), em que os alunos

poderão realizar distintas situações de aprendizagem para explorar operações matemáticas e

problemas.

Educação Matemática; lúdico; 

operações e resolução de 

problemas



MATEMÁTICA

AMELIA WOZIVODA 

TRACZEWSKI

Brincando com a 

Matemática: o uso de 

atividades lúdicas para o 

ensino de números 

decimais

Sabe-se que a Matemática está presente em todos os níveis de ensino e na vida das pessoas. Mesmo

assim, grande parcela da população, em especial os estudantes, considera a Matemática uma disciplina

de difícil compreensão, levando os alunos ao desgosto pela matéria. No entanto este projeto tem por

objetivo levar os alunos a entender e ter gosto pela matemática, por meio de atividades lúdicas

envolvendo os números decimais, propondo aos alunos atividades desafiadoras. Acredita-se que o lúdico

propicia condições favoráveis, servindo de motivação para o educando, pois está construindo seu

conhecimento, pois uma metodologia baseada no uso de atividades lúdicas torna o processo de

ensino/aprendizagem mais prazeroso ao educando. Os jogos desenvolvem a autonomia do aluno em

relação ao processo ensino/aprendizagem na disciplina de Matemática. Quanto à aprendizagem, é

fundamental considerar os interesses e as motivações dos alunos garantindo, assim, uma aprendizagem

essencial para a formação de cidadãos autônomos capazes de atuar criticamente na sociedade em que

vivem. A aprendizagem ocorre, mais significativamente, quando o indivíduo interage com outros, no

entanto, a Matemática deve ser ensinada como um instrumento para a interpretação do mundo em

seus diversos contextos. Brenelli (1996, p. 21) destaca que, “[...] para Piaget, por meio da atividade

lúdica, a criança assimila ou interpreta a realidade a si própria, atribuindo então, ao jogo um valor

educacional muito grande”. Lúdico; Matemática; Decimais.

MATEMÁTICA

ELIZANDRA ANGELICA 

GRENTESKI DA LUS

Jogos Matemáticos como 

recurso pedagógico no 

estudo das quatro 

operações fundamentais.

Para a maioria dos alunos, a disciplina de Matemática é de difícil compreensão, os conteúdos são

complexos e desinteressantes. Em virtude dessa concepção, encontramos muitas dificuldades em atingir

o nosso maior objetivo em sala de aula, que é ensinar. Em busca de alcançar êxito no processo de ensino-

aprendizagem e superar as dificuldades encontradas ao ensinar os conteúdos matemáticos, a proposta

do presente projeto é apresentar diferentes alternativas e estratégias pedagógicas através dos jogos

matemáticos como recurso pedagógico no ensino das quatro operações fundamentais. Vários autores

enfatizam que os jogos matemáticos são um recurso pedagógico capaz de propiciar aos alunos um

ambiente favorável à aprendizagem. O jogo por si só já é desafiador e estimula o aluno a realizar as

atividades com interesse. A utilização do jogo como metodologia diferenciada é capaz de auxiliar o aluno

na construção do conhecimento matemático e vai de encontro com a mudança do modelo tradicional de

ensino, que por vezes, fica restrito ao uso do livro didático e realização de atividades de fixação.

Jogos matemáticos; quatro 

operações; recursos pedagógicos.



MATEMÁTICA GERVASIO SURMACZ

Investigação Matemática 

no Ensino da Geometria

O Ensino da Matemática, apesar de todas as aplicações práticas é realizado nas escolas atrelado a

grande grau de complexidade teórica, a prática tem sido deixada de lado. Ao se tratar do ensino da

Geometria, um dos conteúdos descritos nas Diretrizes Curriculares Estaduais, a técnica de ensino-

aprendizagem utilizada pelos professores é de fundamental importância. Referindo-se à escola do

campo discutem-se outras perspectivas inerentes à temática, pois o ensino da Geometria apresenta

grande dificuldade, tanto para os estudantes camponeses, quanto para os professores, devido às

singularidades do local e a falta de recursos didáticos existentes. Uma das formas que estimulam o

aprendizado destes estudantes é facilitar o ensino dos conteúdos utilizando os saberes, valores e

aspectos culturais campesinos. No que se refere à Geometria, a técnica da Investigação Matemática se

coloca como oportunidade metodológica. Nesta proposta de intervenção se pretende contemplar

atividades de Investigação Matemática de forma contextualizada para a escola do campo com objetivo

de evidenciar que esta metodologia traz resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem.

Autores como Ponte (2009) e Cunha (2009) servirão como suporte teórico na intervenção a ser aplicada

aos estudantes do 6º ano da Escola Estadual Miguel Desanóski, na localidade de Marumbi dos Elias,no

município de Rio Azul-PR. Serão construídas diversas atividades relacionadas à temática cujo conteúdo

fará parte de um caderno pedagógico montado de forma a apontar muitos dos saberes da Escola do

Campo, contendo conteúdos específicos de Geometria e Investigação Matemática, mas também outros

conhecimentos e situações que vão aproximar o tema e a escola do campo.

Investigação Matemática; 

Geometria; Escola do campo

MATEMÁTICA JOSELIA BELINOVSKI

POLIMINÓ COMO 

RECURSO DIDÁTICO NO 

ENSINO DE MATEMÁTICA 

NO 6º ANO

O ingresso dos estudantes no 6° ano do ensino fundamental é marcado, muitas vezes, pela dificuldade

de absorção das idéas, mas também de integração às novas exigências, nem sempre explícitas pela

escola, que acabam interferindo no desempenho escolar dos alunos. O estudante passa de uma fase

escolar em que tinha apenas um professor e se depara com uma situação em que ocorre “rodízio” de

professores, por vezes até cinco no período, com um menor tempo de aula. O lúdico deixa de se fazer

presente nas aulas e as atividades de ensino são, em geral, mais abstratas, metódicas, padronizadas e

repetitivas, gerando desinteresse e desconforto para alunos e professores. Diante dessa situação, vê-se a 

necessidade de buscar algo mais atrativo, em que os alunos do 6º ano tenham mais interesse em

aprender os conteúdos matemáticos e motivação em realizar as atividades propostas. Nessa

perspectiva, este projeto tem por objetivo investigar o potencial educativo dos jogos que envolvem

poliminós nas aulas de Matemática do 6º ano do ensino fundamental, propiciando aos estudantes

atividades lúdicas e dinâmicas a partir das quais eles possam participar mais ativamente, investigando,

construindo e discutindo com seus colegas. O projeto será implementado no primeiro semestre de 2015,

em turmas do 6º ano do Colégio Estadual do Campo Guaraúna, no município de Teixeira Soares (PR).

Espera-se que este estudo se traduza em um aprendizado mais sólido dos conteúdos matemáticos do

grupo envolvido, contribua na formação de cidadãos criativos e críticos e fomente estudos teóricos

sobre a metodologia dos jogos no ensino da Matemática.

Jogos; 6º ano; Poliminó; Recurso 

Didático



MATEMÁTICA

KATIA ANDREIA 

SENDERSKI

Construção de conceitos 

geométricos com o auxílio 

das mídias tecnológicas 

no 8º ano do ensino 

fundamental.

Há décadas o ensino da geometria tem sido tema de estudos de educadores e professores atuantes na

educação básica, no sentido de investigar problemas e buscar alternativas para melhorar a abordagem

desse tópico nas aulas de matemática. Explorar a Geometria de forma diferenciada, proporcionando

aulas prazerosas e inovadoras, ainda é um desafio para o professor do ensino fundamental e médio.

Com essa proposta, espera-se oportunizar aos alunos do 8º ano do ensino fundamental, do Colégio

Estadual João de Mattos Pessôa, uma experiência de vivenciarem conteúdos de geometria de maneira

significativa e concreta, favorecendo a criatividade e a interatividade como forma de motivar e despertar

o interesse dos alunos. Para tanto, pretende-se resgatar o estudo da geometria na sala de aula, por meio

de uma perspectiva lúdica, baseada na realização de atividades exploratórias, com o uso de mídias

tecnológicas e resolução de problemas contextualizados.

Geometria; mídias tecnológicas; 

resolução de problemas

MATEMÁTICA LUCIANE PASSOS

Jogos no ensino de 

Matemática: 

contribuições na 

formação dos futuros 

professores dos anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n.º 9394/96, determina que a formação de docentes

para atuar na educação básica seja feita em nível superior em cursos de licenciatura, admitindo-se,

porém a formação mínima de nível médio, na modalidade Normal, para o exercício do magistério na

educação infantil e no primeiro segmento do ensino fundamental. São, portanto, esses cursos na

modalidade Normal que vem dando suporte para a formação de docentes para os primeiros anos da

escolarização básica, sendo de fundamental importância a implementação de propostas pedagógicas

que visem à melhoria da formação de professores para este nível de ensino. Nessa perspectiva, o

presente projeto visa contribuir na formação dos alunos do curso de Formação de Docentes, na

modalidade Normal, evidenciando a importância do lúdico e em particular dos jogos no ensino de

Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. O projeto será implementado no primeiro

semestre de 2015 com os alunos do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Antônio Xavier

da Silveira (Irati/PR). Está prevista a formação de um grupo de estudos com os estudantes, em horário

de contraturno, com 08 (oito) encontros de 04 horas, quando serão trabalhados os pressupostos teórico-

metodológicos da metodologia dos jogos e apresentadas sugestões de jogos que podem auxiliar na

aprendizagem de conteúdos matemáticos nos anos iniciais. Espera-se com este projeto oportunizar aos

futuros professores a reflexão sobre o cotidiano da sala de aula e a motivação para que em seu exercício

profissional busquem alterar a rotina de trabalho com atividades dinâmicas e diversificadas.

formação de docentes; anos 

iniciais; jogos matemáticos



MATEMÁTICA

MARGARETE 

APARECIDA ROTH

Geometria no Ensino 

Fundamental: Articulando 

Material Concreto, 

Ludicidade e Resolução 

de Problemas

O desinteresse e as dificuldades de aprendizagem dos alunos pela geometria, bem como a aparente

situação de abandono desse ensino na educação básica são temas investigados e discutidos, há décadas,

por educadores e professores, na busca de melhorar a qualidade do ensino da Matemática e a plena

formação dos alunos. Nesta perspectiva, o projeto de intervenção pedagógico intitulado “Geometria no

Ensino Fundamental: Articulando Material Concreto, Ludicidade e Resolução de Problemas” têm por

objetivo discutir uma proposta para o ensino da geometria no 6º ano do ensino fundamental a partir do

uso de material concreto, atividades lúdicas e situações-problemas contextualizados. A implementação

da proposta será no Colégio Estadual Barão de Capanema, Ensino Fundamental, Médio e Profissional do

NRE de Irati – PR, no município de Prudentópolis. Pretende-se despertar interesse e motivação nos

alunos pela aprendizagem e contribuir para que ocorra uma adequada compreensão e apropriação dos

conceitos geométricos fundamentais e indispensáveis para a efetiva atuação destes, no suposto espaço

tridimensional em que vivem. A proposta está pautada nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e

no Projeto Político Pedagógico do Colégio, bem como nas regras do Programa de Desenvolvimento

Educacional do Estado do Paraná. Para a realização dessa investigação, utilizar-se-á como metodologia

básica a pesquisa-ação, a qual exige o envolvimento ativo do professor pesquisador e a ação das pessoas

ou grupos envolvidos no problema.

Geometria; ensino; 

aprendizagem; ludicidade; 

resolução de problemas

MATEMÁTICA

MARISLEI REGINA 

BACHELADENSKI

Jogos como recurso 

metodológico no ensino 

das operações com 

números inteiros

O conteúdo “números inteiros” tem se constituído em um desafio ao professor e ao aluno no processo

de ensino e aprendizagem, principalmente no que se refere às operações. Os alunos, em geral,

encontram muitas dificuldades no manejo das regras que envolvem o conteúdo e na sua aplicação em

situações problemas do cotidiano. Considera-se assim necessária a proposição de metodologias que

busquem suprir as dificuldades e tornem a aprendizagem deste conteúdo mais significativa e eficiente.

Nessa perspectiva, este projeto tem como objetivo investigar a eficácia dos jogos como recurso

metodológico no ensino dos números inteiros e suas operações, buscando alternativas que auxiliem o

trabalho pedagógico do professor e tornem a sala de aula um ambiente dinâmico e lúdico, onde os

alunos possam participar ativamente na construção dos conceitos. O projeto será implementado no

primeiro semestre de 2015, com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Antonio

Lopes Junior, no município de Irati, estado do Paraná. Espera-se, com este projeto, proporcionar um

ensino inovador em sala de aula, uma aprendizagem mais sólida do conteúdo envolvido e evidenciar a

importância de se promover um ensino que desperte nos estudantes o interesse pelo conhecimento

matemático.

Educação Matemática; Jogos 

Matemáticos; Aprendizagem; 

Números inteiros.



MATEMÁTICA

TANI WAGNER 

PONTAROLLO

O papel das dificuldades 

de leitura e interpretação 

na resolução de 

problemas de matemática 

por alunos do 6º ano

Inúmeras são as dificuldades dos alunos, relacionadas à capacidade (ou até mesmo incapacidade) de

resolver problemas matemáticos e habilidades com cálculos. Isso acontece devido à dificuldade que

encontram na leitura e interpretação de problemas, isto é, em retirar do enunciado os dados relevantes

e necessários para a sua resolução. Dessa forma não conseguem identificar o que os problemas estão

solicitando. Aprender matemática não deve ser apenas ler, escrever e contar, mas sim aprender a

pensar, raciocinar e imaginar. Muitas vezes o maior obstáculo do aluno não é soletrar as palavras ao ler

ou escrever, e sim imaginar e recriar as situações lidas, pois uma simples leitura implica uma

interpretação e no levantamento de várias hipóteses possíveis. Sabemos que, nas práticas pedagógicas,

há predominância da realização de exercícios seguindo modelos pré- estabelecidos baseados

principalmente apoiados nos livros didáticos. Aparentemente, tais práticas não têm sido eficazes para

reverter esse quadro. O nosso propósito enquanto educadores, é oferecer oportunidades, tornar o aluno

mais crítico, preparado para tomar iniciativas, consciente de suas decisões tendo autonomia e

capacidade para resolver problemas de seu dia a dia. Nesse aspecto, entende-se que a Resolução de

Problemas figura como uma alternativa metodológica para favorecer uma mudança na ação pedagógica

dos professores sendo que a mesma configura uma das tendências de peso na Educação Matemática.

Resolução de problema; leitura; 

interpretação .

MATEMÁTICA ANTONIO LUIZ STIER

Resolução de Problemas 

como Estratégia para o 

Ensino da Matemática: 

Medidas e o Dia a Dia

O presente trabalho de intervenção pedagógica trata de um estudo referente à Resolução de Problemas

como Estratégia para o Ensino da Matemática: Medidas e o Dia a Dia, tendo como justificativa o baixo

rendimento dos alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, observado nas avaliações externas de

matemática (SAEP) encaminhadas pela Secretaria Estadual de Educação (SEED). Apresenta como

embasamento teórico a Resolução de Problemas em Educação Matemática como um ponto de partida

das atividades matemáticas e caminhos para se fazer matemática em sala de aula. A partir dos

resultados desse estudo, pode-se desenvolver estratégias com o intuito de conhecer e superar o baixo

rendimento dos alunos nas avaliações externas que envolvem Sistema de Medidas.

Educação Matemática, Resolução 

de Problemas, Medidas.

MATEMÁTICA

FABIANE TSUTIYA 

MORELI

A Função Polinomial do 

2º Grau por meio da 

Resolução de Problemas 

dinamizadas pelo 

software Geogebra.

Atualmente, os métodos tradicionais utilizados nas salas de aula para o ensino das funções têm se

mostrado obsoletos. Tendo em vista o desinteresse, a desmotivação e até mesmo a dificuldade na

aprendizagem no tópico das Funções, pretendemos desenvolver este projeto de intervenção

pedagógica, apresentando uma estratégia de ensino alternativa à tradicional que visa apenas decorar

definições, regras e fórmulas. O professor tem um papel fundamental, como mediador no ensino e

aprendizagem, pois além de fazer o uso de práticas metodológicas, também deve fazer o uso dos

recursos tecnológicos. Deste modo, através do projeto buscamos proporcionar aos alunos por meio da

estratégia da Resolução de Problemas, juntamente com os recursos tecnológicos, em especial o

Software Geogebra, na construção de conceitos de Funções e em particular de Funções Polinomiais do

2º grau.

Resolução de Problemas; 

Software Geogebra; Função 

Polinomial do 2º Grau.



MATEMÁTICA

IVANA DURAN 

SANCHES

Prova em Fases como um 

recurso para 

aprendizagem.

Este trabalho apresenta uma proposta de intervenção com a finalidade de analisar, investigar e discutir

uma das práticas avaliativas em Educação Matemática: a Prova em Fases. Por meio desse instrumento

de avaliação espera-se que a aprendizagem seja oportunidade bem como a reflexão, para reorientar a

prática docente e discente. Neste projeto, faz-se necessário a pesquisa sobre a Prova em Fases para se

ter conhecimento dessa prática avaliativa, a qual será utilizada como estratégia de ensino em

consonância com a perspectiva da Resolução de Problemas. A partir desse estudo pretende-se, também,

abordar aspectos do uso números inteiros positivos e negativos em situações práticas, relacionadas ao

cotidiano dos alunos e à matemática.

Prática avaliativa, avaliação, 

alunos, ensino-aprendizagem.

MATEMÁTICA

MARCIA DE FATIMA 

PERINOTI

A Informática na escola 

com o uso de jogos 

digitais nas aulas de 

matemática.

Diante das novas propostas de como se ensinar matemática, deparamo-nos com diversas metodologias,

que tem um único propósito de melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Foi pensando

nisso que esse projeto foi elaborado, visando através dos jogos digitais, proporcionar uma maneira

inovadora de ensinar a matemática. A escolha por jogos digitais foi devido a proximidade dos jovens de

hoje com as novas tecnologias, tornando um atrativo para os alunos, pois estariam lidando com algo do

cotidiano deles, e portanto espera-se que o interesse e o aprendizado dos conteúdos seja maior. O

projeto será aplicado no Colégio Estadual do Campo de Barra Preta no decorrer do ano de 2015, com os

alunos do 8º ano do ensino fundamental, através de jogos digitais previamente escolhidos.

Informática; Jogos Digitais; 

Ferramenta Metodológica; 

Ensino-Aprendizagem; 

Matemática.

MATEMÁTICA MARIA INEZ PARRA

MODELAGEM 

MATEMÁTICA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA O 

ENSINO DE 

MATEMÁTICA.

Este projeto de intervenção pedagógica tem como proposta trabalhar os conteúdos de geometria plana

e sistema de medidas, com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, por meio da modelagem

matemática, aplicadas em uma estufa, onde poderá ser mostrado a articulação da teoria com a prática,

das aplicações matemáticas relacionadas com o nosso dia a dia. Com o objetivo de oportunizar aos

alunos o desenvolvimento de atividades que promovam a observação e exploração de situações onde

possa, ser aplicados os conteúdos, de maneira que os mesmos sejam levados a desenvolver o

pensamento critico, a descoberta e a compreensão dos conceitos matemáticos através da modelagem

matemática. A modelagem matemática é uma alternativa pedagógica onde o aluno é convidado a

investigar , questionar, promovendo assim a aprendizagem. A realização deste projeto será relevante no

processo ensino aprendizagem, tanto no que se refere a uma aprendizagem significativa dos diferentes

conteúdos matemáticos envolvidos, como também servirá para incentivar os alunos, que residem no

campo a produzir alimentos para a sua subsistência e a possibilidade de melhoria no orçamento familiar.

Desta maneira os alunos terão a oportunidade de desenvolver e sistematizar os conhecimentos

matemáticos, dando significado aos conteúdos trabalhados, isso porque, além de contextualizar os

conteúdos estudados, por levarem os alunos a aplicar e a entender a utilidade, do que aprenderam,

estas tarefas desafiam os alunos a utilizar o raciocínio, a lógica, o cálculo mental, ou seja, todos os seus

conhecimentos e habilidades prévios na busca de uma solução.

MODELAGEM MATEMÁTICA; 

GEOMETRIA; MEDIDAS; ALUNOS.



MATEMÁTICA MARIA LUCIA PIACESKI

O estudo da função 

quadrática através da 

estratégia de ensino de 

Resolução de Problemas

Em várias situações de ensino os alunos nos questionam sobre as aplicações da função quadrática, pois

não conseguem estabelecer uma conexão do conteúdo com a sua realidade. Com o intuito de valorizar o

conhecimento prévio do estudante e torná-lo um sujeito ativo no processo de aprendizagem, propomos

o ensino do conteúdo Funções Quadráticas por meio da tendência metodológica Resolução de

Problemas, com a qual serão desenvolvidas estratégias que favoreçam ao aluno relacionar e construir

novos conhecimentos, testar hipóteses, trabalhar em grupo e fazer uso de outros recursos que auxiliem

na solução de problemas, a fim de que esse conteúdo adquira significado e aplicação em situações do

cotidiano. Ainda através da Resolução de Problemas espera-se que os alunos desenvolvam um

comportamento de pesquisa, tenham sua curiosidade estimulada e sintam-se preparados para lidar com

os problemas matemáticos dos exames avaliativos, com as situações novas que irão surgir no Ensino

Médio e principalmente que o aluno esteja apto a pensar, analisar e ousar resolver os problemas

matemáticos que se fizerem presentes na sua vida pessoal ou profissional fora do contexto escolar.

Função; resolução de problemas; 

cotidiano.

MATEMÁTICA

ROSELENE DE FATIMA 

JUBAINSKI

Investigando a Geometria 

explorando a Arte 

Africana e valorizando a 

Cultura Afro-Brasileira.

O presente Projeto de Implementação Pedagógica, cujo tema, Investigação em Geometria na Cultura

Afro-Brasileira contemplando a Lei nº 10639/03 apresenta dois focos principais. Primeiro quanto ao

cumprimento da Lei Federal e também da Deliberação nº 04/06 do Conselho Estadual de Educação do

Paraná, abordando a Cultura Afro-brasileira e Africana nos conteúdos de matemática, e ainda, visando a

valorização da influência artística na formação da nossa cultura, respeitando a identidade étnica/racial e

cultural. Outro foco seria a investigação dos conceitos geométricos, partindo da exploração até a análise

de figuras geométricas encontradas nas máscaras africanas, pois a geometria associada a ações de

manipulação e construção vem despertar um maior interesse e uma melhor compreensão desses

conceitos. Pensando em estratégias e alternativas que venha despertar a curiosidade e a criatividade. A

implementação do projeto será com uma turma do 6º ano, primeiramente abordando historicamente a

Cultura Afro-Brasileira e Africana através de vídeos, pesquisa, e assim, contemplando a Lei acima citada.

Através de uma pesquisa sobre a cultura Afro-brasileira, mostrar as máscaras africanas enfatizando a

presença de figuras geométricas, para a confecção de suas próprias máscaras e propondo a investigação

geométrica. As atividades finalizadas ficarão expostas na Biblioteca Central da cidade, como incentivo ao

trabalho realizado. E para finalizar será elaborado um Artigo Final, onde sobretudo, o professor PDE

divulgou, socializou, aplicou e avaliou o seu projeto na busca de novas metodologias e conhecimento

para enfrentar os problemas que virão.

Cultura Afro-Brasileira: 

Geometria: Investigação



MATEMÁTICA

SARA JANE JEAN 

DOMINGOS AL-

GHADBAN

Jogos: como estratégia de 

revisão das operações no 

Ensino Médio.

A Matemática é uma disciplina fundamental na formação dos educandos e na sua inserção na sociedade

em que vivem. Observa-se que os educandos, ingressam no ensino médio sem os conceitos referentes às 

quatro operações básicas. No uso do lúdico na matemática, como recurso de aprendizagem, na prática

pedagógica em sala de aula, para sanar a deficiência e tornando assim mais atrativo e prazeroso

aprender as operações básicas. O uso dos jogos matemáticos trará uma descontração nas aulas, como

educadores, devemos procurar metodologias que tornem o ensino das disciplinas com a qual

trabalhamos mais atrativas. O objetivo deste projeto é aplicar, desenvolver novas metodologias

pedagógicas, fazendo uso dos jogos lúdicos, como estratégia de revisão das operações básicas no ensino

médio; onde os educandos tenham conhecimentos das operações e propriedades matemáticas que são

úteis e necessárias para a sua vida. O papel do professor, na realização das atividades deste projeto de

intervenção pedagógica é mediar à aprendizagem. Os jogos como estratégia de ensino propiciam

aprendizagens mais motivadoras e interessantes, tanto para o aluno quanto para o professor, podem

desenvolver, dentre outras capacidades, o raciocínio reflexivo, o raciocínio lógico, a resolução de um

problema matemático, capacidades essas essenciais à aprendizagem de conteúdos matemáticos

específicos. O papel do educador, na inserção de jogos em sua prática pedagógica, é de profissional

inovador, capaz de avaliar sua prática, refletir sobre ela, e a partir da reflexão mudar sua postura,

adotando novas metodologias, buscando conhecimento sobre as tendências metodológicas que surgem

como possibilidades de superar os desafios encontrados. Lúdico; Matemática; Operações

MATEMÁTICA SUELI TRENTINI

A Função Polinomial do 

2º Grau por meio da 

Resolução de Problemas 

com auxílio do uso do 

software Geogebra

O ensino da Matemática deve ser centrado na formação dos cidadãos para que possam participar de

forma crítica e autônoma na sociedade. Para que isso se efetive, faz-se fundamental o trabalho com

práticas pedagógicas que oportunizem o desenvolvimento de competências e habilidades, as quais serão

uteis no cotidiano dos alunos. Percebe-se que a Educação Matemática está passando por mudanças,

assim, o professor deve modificar sua forma de ensinar, buscando uma metodologia adequada. A

Resolução de Problemas ganhou destaque nas pesquisas em Educação Matemática como possível

caminho para ensinar matemática nas escolas, pois estimula o aluno a ser agente ativo no processo de

ensino-aprendizagem e proporcionam situações nas quais se podem educar pessoas usando matemática

como veículo. A Resolução de Problemas não deve ser limitada a técnicas, deve haver uma expansão e

amadurecimento de ideias. Assim, os alunos terão oportunidade de ter um aprendizado com a

compreensão de um conceito. O objetivo desse trabalho é ressaltar a importância da Resolução de

Problemas para tornar o conteúdo sobre Função Polinomial do 2º grau mais prazeroso, possibilitar a

superação de possíveis desafios e incentivar o uso do software Geogebra como ferramenta de ensino e

aprendizagem.

Resolução de Problemas; Função 

Polinomial do 2º Grau; 

Matemática



MATEMÁTICA VERONICA VERENKA

MODELAGEM 

MATEMÁTICA APLICADA 

AO ENSINO DE MEDIDAS 

NO ENSINO 

FUNDAMENTAL

O Projeto de Intervenção Pedagógica, desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE

2014, apresenta a tendência metodológica Modelagem Matemática como possibilidade promover o

aprendizado de uma maneira atrativa e prazerosa, e ainda relacionar a disciplina com a realidade dos

educandos. Com implementação deste projeto, tenciona-se verificar como a Modelagem Matemática

pode contribuir para o ensino de matemática, no conteúdo matemático de medidas. . Espera com o

projeto, ainda superar a visão dos alunos da matemática como uma disciplina difícil e pouca atrativa,

procurando ensinar matemática, visando investigar um mesmo conteúdo das mais diversas formas

possíveis. Ao educador objetiva-se entender quais tendências metodológicas podem contribuir com o

processo de ensino aprendizagem, reconhecendo as fragilidades do professor, frente aos desafios

encontrados atualmente no ensino da matemática, sem a pretensão de apresentar a Modelagem

Matemática como a solução de todos problemas do ensino da matemática, mas como uma metodologia

que contribui no processo de ensino aprendizagem, facilitando a apropriação de conceitos matemáticos

por alunos do ensino fundamental. Para podermos compreender a aplicabilidade da modelagem

matemática no ensino de medida, este projeto será desenvolvido no ano de dois mil e quinze com os

alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Presidente Kennedy – Ensino

Fundamental e Médio, localizado no município de Ariranha do Ivaí, Núcleo Regional de Educação de

Ivaiporã – Paraná.

Modelagem matemática; ensino 

fundamental;, metodologia de 

ensino; realidade do aluno.

MATEMÁTICA

CLAUDIA DE FREITAS 

AGUIAR SILVA

O uso do jogo Mankala 

como mediador no 

processo de ensino 

aprendizagem da 

Matemática.

A proposta deste projeto surgiu diretamente ligada a Educação Matemática com as Tendências

Metodológicas aplicada no Sistema de Numeração Decimal através do jogo Mankala e ao nosso

cotidiano. Pois diariamente utilizamos os números para descrever, representar, classificar e contar

objetos. Portanto a necessidade de se trabalhar metodologias diferentes nas aulas de Matemática, onde

foram feitas observações em sala de aula do Colégio Estadual Maria Francisca de Souza. Esta atividade

aparentemente simples pode se tornar um grande problema nas atividades praticas como teóricas, pois

muitos alunos desconhecem valor absoluto e relativo, igualdade e desigualdade, operações com

números naturais e resolução de problemas, etc... Os jogos podem incentivar os alunos, pois estes

merecem e precisam ter prazer em estudar. Uma das características do trabalho como professora é a

preocupação de garantir o aprimoramento do conhecimento sistematizado aos alunos, sendo que estes

recursos estão presentes no dia a dia. O objetivo deste trabalho consiste na utilização do jogo Mankala

como mediador no processo ensino/aprendizagem nas aulas de Matemática no Ensino Fundamental.

Este projeto tem por finalidade melhorar o aprendizado e cognição do aluno, com relação aos conteúdos

da disciplina de Matemática, especificamente Sistema de Numeração. As atividades do projeto serão

desenvolvidas nas aulas de Matemática com alunos do sexto ano através da construção e participação

no jogo que será desenvolvido nas dependências do Colégio. Espera-se que esse projeto, favoreça o

desenvolvimento, participação em diferente processo de raciocínio, e de socialização entre os alunos.

Sistema de Numeração; Mankala; 

Operações; Educação 

Matemática.



MATEMÁTICA KEILA MARY DETONI

Pipa e Matemática: uma 

união propícia para 

aprender Geometria

Hoje em dia, os alunos demonstram pouco interesse e muita dificuldade em relacionar a matemática

com o seu cotidiano. A geometria muitas vezes, é deixada de lado para dar ênfase as quatro operações.

Muitos estudiosos relatam a importância de estudar Geometria através da visualização ou o manuseio

do objeto, como facilitador para a aprendizagem (LORENZATO, 2010), por isso, esse projeto pretende

estudar a Matemática e, em especial, a Geometria, de forma mais contextualizada, mostrar a

aplicabilidade dos conceitos geométricos como: ponto, reta, ângulos, polígonos, perímetro e simetria,

através da construção de pipas, a fim de proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa,

dinâmica e contextualizada, favorecendo a relação entre a Geometria e o mundo ao seu redor.

Geometria; pipa; 

contextualização

MATEMÁTICA

LUCIMARA PEREIRA 

CAMPOS

A fixação das operações 

fundamentais através de 

jogos

O presente trabalho propõe a utilização dos jogos “online” como meio de auxílio para a fixação das

operações fundamentais e também na construção do conhecimento matemático visando uma

aprendizagem mais significativa, critica e argumentativa. Dessa forma estes tipos de jogos são uma

alternativa atual, que permite ao professor estimular a compreensão e assimilação dos conteúdos

trabalhados fazendo com que os alunos aumentem seu interesse, criatividade e interação, de modo, a

formar um ambiente propício à aprendizagem. Assim temos através deste meio um caminho

significativo para as aulas de matemática, que leva o aluno a construir e desenvolver conceitos

matemáticos relevantes para a sua vida pessoal e profissional.

Jogos; Criatividade; 

Aprendizagem significativa

MATEMÁTICA

MERCEDES MILANEZI 

FELIPE

A tecnologia auxiliando a 

Matemática em sala de 

aula.

A matemática pode ser considerada por muitos alunos a disciplina mais complexa do currículo escolar, o

que acarreta grande número de reprova entre os mesmos, mas com o advento da tecnologia de

comunicação e informação, este quadro pode ser mudado, pois através do uso das TICs, em sala de aula

pelos professores, este panorama pode ser modificado. No entanto muitos educadores ainda não estão

aptos a utilização das mesmas e necessitam ser capacitados para utilizar esta ferramenta preciosa em

seu cotidiano escolar. Diante disto o objetivo deste projeto é que o professor PDE possa atuar como

apoio pedagógico para os professores de Matemática que trabalham em sala de aula e que nem sempre

tem tempo para elaborar atividades diversificadas que façam uso das tecnologias, ou que ainda não

tenham o conhecimento necessário das mesmas para que seu trabalho possa se destacar perante os

demais e ainda aguçar o interesse dos alunos por aulas mais interessantes, atraentes e inovadoras. O

trabalho será realizado com os professores de Matemática da escola que realizarão as atividades com os

alunos para a verificar se as TICs realmente potencializam o processo de aprendizagem matemática. Matemática; TICs, Aprendizagem



MATEMÁTICA

ROBERTO GUALTER DE 

OLIVEIRA

Jogarmatemática: Focar, 

Pensar e Refletir

Esse projeto tem como alternativa utilizar o jogo Sudoku como estratégia de ensino, que, apesar de não

ser uma estratégia nova tem seus méritos educativos comprovados por diversos autores, no sentido de

construção do conhecimento, ele auxilia os jovens a gostar de aprender mudando a rotina da classe e

despertando o interesse dos alunos envolvidos permitindo que esses jovens façam da aprendizagem um

processo interessante e que visualize um objetivo maior que o apresentado até o momento. O jogo

lógico torna visível a elevação do cognitivo na resolução dos cálculos que estão propostos, tornando

assim alunos mais aptos e capazes para ingressar nos cursos superiores com maior base para enfrentar

os obstáculos que surgirão na matemática e na vida, utilizaremos nesse projeto o SUDOKU no ensino

médio para buscar junto a eles um ânimo melhor para que sejam investigativos questionadores e que

haja um fio de interesse e prazer no que estão estudando, e cabe ao professor, fazer mudanças,

procurar formas e alternativas para melhorar a qualidade do trabalho. FOCAR; PENSAR; REFLETIR

MATEMÁTICA SONIA GARCIA JUSTO

O ensino da Metemática 

através dos jogos

Verifica-se através de observações durante os últimos anos na escola pública a falta de interesse de

muitos alunos pela disciplina de matemática, o que vem a ser uma grande preocupação para os

educadores. Pensando-se na formação de um aluno crítico e participativo, devemos procurar

desenvolver recursos que valorize o raciocínio lógico, a curiosidade para que assim se contribua na

construção de conceitos matemáticos. A utilização do jogo é uma alternativa metodológica, pois oferece

ao aluno a oportunidade de vivenciar situações interessantes e desafiadoras e também um espaço de

interação entre os colegas de sala e professor. O uso de jogos implica uma mudança significativa nos

processos de ensino e aprendizagem que permite alterar o modelo tradicional de ensino, que muitas

vezes tem no livro e em exercícios padronizados seu principal recurso didático. O trabalho com jogos nas

aulas de matemática quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades

como observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de

decisão, argumentação e organização, as quais estão estreitamente relacionadas ao assim chamando

raciocínio lógico.

Jogos Matemáticos; ensino; 

aprendizagem

MATEMÁTICA

GIANCARLA SELAU 

CATANEO

O estudo da estatística e 

o minicenso

O projeto de intervenção pedagógica propõe a realização de um mini censo do Colégio Estadual Olavo

Bilac - Ensino Fundamental, Médio e Normal - Cantagalo – PR por meio da Modelagem Matemática.

Com o intuito de contextualizar o conteúdo de Estatística Descritiva e atingir o objetivo maior que é a

aprendizagem significativa, bem como o desenvolvimento de competências que resultam no domínio da

linguagem gráfica e de espírito crítico, realizar-se-á um recenseamento em todas as turmas, onde as

informações coletadas serão tabuladas e em seguida representadas graficamente para posteriores

análises e então averiguar qual é o perfil do estudante do referido estabelecimento de ensino. Ensinar

Matemática mediada pela Modelagem Matemática tem a ver com o propósito de querer contribuir na

formação de estudantes mais capacitados para integrar-se na sociedade de maneira a enfrentar os

desafios impostos, ou seja, que o educando desenvolva a autonomia, seja crítico, capaz de trabalhar em

grupo, de tomar decisões diante das situações do cotidiano, da sua vida familiar, da sua vida

profissional, ou de sua condição de cidadão.

Estatística; Modelagem 

Matemática; recenseamento



MATEMÁTICA

MARIA HELENA 

XCZEPANIAK

Matemática para alunos 

surdos: sinais básicos de 

comunicação

O projeto Matemática para alunos surdos propõe o uso de Libras/ Língua brasileira de Sinais com os

sinais básicos de comunicação e os principais sinais de matemática para que os professores possam

comunicar-se com seus alunos, o trabalho será realizado com professores, onde serão desenvolvidas

atividades com sinais básicos de Libras, o uso do alfabeto, de cumprimentos e de alguns conteúdos

específicos de cada disciplina participante e conteúdos de matemática apresentado através de libras e

do alfabeto.

surdez ;matemática; 

aprendizagem; libras

MATEMÁTICA

MARIA SOLANGE 

LOPES COELHO

Explorando Metodologias 

de Resolução de 

Problemas em sala de 

aula para 6º ano.

O presente projeto surgiu após observação em sala de aula, aonde verificou que ao resolver algumas

questões os alunos não têm paciência em ler e tirar as informações dos enunciados de exercícios e

problemas propostos. Diante disso, buscou-se um maior aprofundamento sobre resolução de

problemas, pois é evidente a dificuldade em ler e interpretar questões de matemática com enunciados

que exijam interpretação de texto. A partir desses estudos, pretende-se trabalhar com os alunos do 6º

ano propondo abordar a resolução de problemas nas aulas de Matemática para que os mesmos tenham

uma aprendizagem autônoma por meio de perguntas, para entenderem os enunciados e para que

consigam resolver as quatro operações com números naturais solucionando problemas e desafios com

estratégias, possibilitando um ambiente motivador e encorajador à concentração e abstração do

conhecimento. A resolução de problemas é a proposta deste projeto, que pretende modificar o

pensamento sobre o estudo da Matemática e auxiliar na defasagem das operações básicas, pois busca

desenvolver habilidades em resolver problemas utilizando várias estratégias, fazendo com que o aluno

desenvolva-se cognitivamente e se aproprie de métodos e estratégias para resolver problemas.

Resolução de Problemas; 

Metodologia; Operações com 

números Naturais.

MATEMÁTICA

ROSANGELA 

APARECIDA DOS 

SANTOS

Uma investigação do 

potencial educativo dos 

jogos matemáticos 

aplicados aos alunos do 

9º ano – Ensino 

Fundamental.

O protejo de intervenção pedagógica tem a finalidade de discutir sobre o potencial educativo dos jogos

matemáticos no ensino/aprendizagem de conceitos matemáticos, tendo como público alvo alunos do 9º

ano do ensino fundamental. Consiste em buscar através dos jogos, momentos lúdicos com participação

dos estudantes em atividades prazerosas e significativas que visam contribuir no processo de

apropriação dos conteúdos da Matemática, colaborando com a minimização das dificuldades de

aprendizagem na disciplina.

Jogos Matemáticos; Resolução 

de Problemas; raciocínio lógico; 

ensino; aprendizagem.

MATEMÁTICA SIDNEI BORTOLUZZI

Práticas socioculturais na 

Educação do Campo no 

ensino da matemática: 

Uma perspectiva 

Etnomatemática.

Busca-se neste projeto desenvolver uma pesquisa Etnomatemática em um contexto permeado pela

Educação do Campo, procurando compreender de que maneira os sujeitos do campo relacionam-se a

matemática com aspectos da sua própria realidade mais precisamente na produção de alimento.

Pensando uma educação que contemple as suas especificidades e suas próprias demandas, repensando

o currículo de maneira que se possa pensar uma educação contra-hegemônica, é possibilitando

promover a discussão sobre quais sujeitos se pretende formar e para qual sociedade.

Etnomatemática; Educação do 

Campo; Cultura Camponesa.



MATEMÁTICA

ELUIZA ELAINA 

FRANCA E SILVA

Medidas de 

Comprimento: Deixando 

de ser um problema para 

resolver problemas

Por sua grande relevância como conteúdo acadêmico, bem como no dia a dia das pessoas, faz-se

necessário que o conteúdo medidas de comprimento seja bem compreendido e utilizado. Portanto, este

projeto de intervenção tem por objetivo geral possibilitar aos alunos uma melhor compreensão de

situações envolvendo as medidas de comprimento, a fim de que possam desenvolver com capacidade

interpretativa, situações que abranjam, não só cálculos em Matemática, mas também em outras áreas

de conhecimento. Para que esta ação ocorra, serão desenvolvidas, através da metodologia resolução de

problemas, alternativas para que o aluno alcance uma aprendizagem mais significativa, favorecendo

uma boa interpretação dos conceitos matemáticos, melhorando a participação em sala de aula, diante

dos conteúdos trabalhados, e vivenciando essas situações quando necessárias, comunicando-se

matematicamente, estabelecendo conexões com o mundo a sua volta. Partindo-se desse pressuposto,

busca-se a valorização da Matemática por parte do aluno, de forma que o mesmo venha apresentar

segurança na resolução de situações matemáticas que envolvam o conteúdo de medidas de

comprimento, comunicando-se por meio dessa ciência, raciocinando, formulando hipóteses e

argumentando sobre a hipótese levantada, com segurança e habilidade. Para abordagem inicial do

conteúdo medidas de comprimento, será realizada uma pesquisa investigativa, como verificação do nível

de conhecimento dos alunos sobre o conteúdo a ser trabalhado. Por conseguinte serão desenvolvidas as

atividades da produção didática, buscando alcançar os objetivos específicos elencados no projeto, a fim

de sanar quaisquer dúvidas que impeçam os alunos na compreensão e utilização do conteúdo medidas

de comprimento.

Matemática; Medidas de 

comprimento; resolução de 

problemas matemáticos.

MATEMÁTICA

LOURDES APARECIDA 

NOCETTE

A importância da 

Matemática Financeira no 

cotidiano e na construção 

da cidadania.

Percebemos a dificuldade dos alunos na interpretação e resolução de situações problemas na disciplina

de Matemática. Necessitam da intervenção constante do professor no sentido de abstrair o modelo

matemático, não atribuem sentido e significado ao que está sendo abordado, tentando resolver as

atividades por adivinhação. Em relação à Matemática Financeira, não é diferente; por isso, este Projeto

tem por objetivo investigar e aplicar a metodologia da resolução de problemas com foco na Matemática

Financeira, favorecendo o desenvolvimento da autonomia do aluno para compreensão, análise e

aplicação de processos de organização das finanças em seu cotidiano. Para tanto, pretendemos ensinar

nosso aluno a: efetuar cálculos com foco na importância de economizar, gastar apenas o que é

necessário utilizando os cálculos de porcentagem, juros simples e compostos; diferenciar juros simples

de compostos; mostrar a importância do planejamento financeiro aos alunos, para que tomem decisões

conscientes acerca de consumir ou poupar. Esta pesquisa-ação tem como fundamentação teórica

principal Polya (2006), Dante (1999), os quais fundamentam a resolução de problemas, seus passos e

sua didática em sala de aula; Onuchic (1999), Hermínio (2008) e Schineider (2008) que nos apresentam

reflexões acerca da resolução de problemas enquanto metodologia para ensinar Matemática e o

desenvolvimento de estratégias na resolução de problemas. Os sujeitos de pesquisa serão alunos do 9º

ano do Ensino Fundamental da escola Colégio Estadual Alberico Marques da Silva de Santa Isabel de Ivaí.

Propomos a produção e aplicação de uma Unidade Didática e elaboração de Artigo Científico com

resultados.

Matemática; Matemática 

Financeira; Resolução de 

Problemas, Finanças;



MATEMÁTICA

ROSALINA DE 

ANDRADE Desmistificando Frações

Em busca de desmistificar a utilização das frações no cotidiano das pessoas, este projeto tem por

objetivo geral desenvolver a compreensão do conceito de fração e seus diferentes significados,

utilizando a metodologia de resolução de problemas. Percebe-se a necessidade de possibilitar ao aluno

momentos de análises e discussões, para que possa apropriar-se de conceitos e formular ideias que

permitam uma ampliação de seu conhecimento popular, adquirido em sociedade, para um linguagem

escolar sistematizada e contextualizada, garantindo assim uma aprendizagem de qualidade. Pensar em

números fracionários como fator usual, foge ao alcance dos alunos, já que muitos deles não têm contato

com nenhuma representação desses números, ou não percebem esse contato, vindo a acontecer

somente nos bancos escolares. O processo de assimilação da fração pode ocorrer diante da tendência de

resolução de problemas, por facilitar uma flexibilidade didática, do ponto de vista do ensino da

Matemática, capaz de tornar o conhecimento mais compreensível, simples e agradável, envolvendo

situações cotidianas, para que o aluno sinta as aplicações práticas que norteiam esse conteúdo e

apropriem-se da necessidade de sua aprendizagem. Este projeto será desenvolvido com alunos do 6º

ano do Colégio Estadual Guilherme de Almeida, da cidade de Loanda-Pr, no ano de 2015. O trabalho

inicial com os alunos ocorrerá de forma investigativa, através de uma situação problema realizada em

grupo, afim de perceber a compreensão prévia dos alunos e a partir daí encaminhar as atividades

seguintes da produção didática, buscando garantir a aprendizagem diante dos objetivos específicos

citados no projeto. Fração; resolução de problemas.

MATEMÁTICA

ADRIANA MENDES 

PAVANELO

A UTILIZAÇÃO DA 

CALCULADORA COMO 

RECURSO DE 

INVESTIGAÇÃO 

MATEMÁTICA E 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS NO 6º ANO 

DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

A temática selecionada para a proposição deste projeto volta-se para a investigação matemática como

proposta emergente da necessidade de imprimir contornos mais significativos ao ensino desta disciplina.

Assim, o objetivo central deste projeto consiste em analisar uma metodologia que leve os alunos do 6º

ano do Ensino Fundamental às investigações e às resoluções de problemas e, consequentemente, à

confiança da própria capacidade de produzir o conhecimento matemático, por intermédio do uso da

calculadora. A intervenção pedagógica subsequente será desenvolvida com alunos do sexto ano do

Ensino Fundamental do Colégio Estadual “Antônio Raminelli”, e constará de uma sequência de

atividades envolvendo resolução de problemas e situações diferenciadas que envolvam os saberes

matemáticos, sem a ênfase nos cálculos, que poderão ser realizados com o auxílio da calculadora como

tecnologia disponível e acessível. Será proposto ainda que os alunos elaborem registros de suas

observações e das estratégias selecionadas para a resolução das tarefas propostas. Assim, ao trabalhar

com a investigação matemática, pretende-se relativizar a importância do cálculo mecânico, favorecendo

a busca e o desenvolvimento de estratégias de resolução de situações-problemas, com vistas a estimular

atitudes positivas que contribuam para o desenvolvimento do raciocínio lógico, proporcionando o

cálculo mental e aumentando a concentração no processo de resolução de problemas com as quatro

operações.

Investigação matemática; 

Resolução de problemas; TIC



MATEMÁTICA

ANA CLAUDIA 

GONCALVES BEGNINI 

SIMCIC

O ENSINO DE FUNÇÃO 

POLINOMIAL DO 

PRIMEIRO GRAU 

ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS

A presente proposta traz como objetivo geral possibilitar aos alunos a construção e compreensão de

conceitos associados ao conteúdo matemático função polinomial do primeiro grau por meio da

Resolução de Problemas. O projeto será realizado com alunos de 9º ano do Ensino Fundamental do

Colégio Estadual “Attílio Codato” - Ensino Fundamental e Médio, situado no município de Cambé, estado

do Paraná. Parte do pressuposto de que no trabalho com o conteúdo matemático função polinomial do

primeiro grau os alunos, de modo geral, apresentam dificuldades para expressar, por meio de uma

sentença matemática, uma relação entre variáveis descrita em um problema. Para a realização do

projeto, optou-se pela utilização da Resolução de Problemas como tendência metodológica que pode

oportunizar ao aluno construir, com compreensão, conceitos relacionados ao conteúdo matemático em

questão. Esta proposta de trabalho encontra-se amparada nos estudos realizados por Allevato e Onuchic

(2009), que sinalizam a possibilidade de tonar mais significativa e efetiva a construção de conhecimentos

matemáticos. Toma por base experiências descritas por Zuffi (2005) e Ferreira e Allevato (2011), cujos

resultados positivos confirmam que esta metodologia pode ser utilizada em sala de aula para a

abordagem de diferentes conteúdos, contribuindo para que a Matemática seja vista pelo aluno com

mais sentido e não apenas como um conjunto de regras.

Tendências metodológicas em 

Educação Matemática; Resolução 

de Problemas; Função polinomial 

do primeiro grau.

MATEMÁTICA ANGELA ESTEVES

MODELAGEM 

MATEMÁTICA 

MEDIANDO O ESTUDO DE 

FUNÇÕES NO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Neste projeto de intervenção pedagógica vamos desenvolver atividades de Modelagem Matemática com

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, na perspectiva de desenvolver o ensino de funções por meio

destas atividades. Os objetivos específicos com este projeto são: desenvolver um estudo para resolução

de problemas do dia-a-dia, que desencadeie o aprendizado de funções do 1º grau através de

Modelagem Matemática; analisar os diferentes registros feitos pelos alunos associados a funções em

atividades de Modelagem Matemática; elaborar uma proposta para o uso do software geogebra durante

as aulas de matemática envolvendo as atividades de Modelagem Matemática; despertar nos alunos o

interesse de aprender matemática, resolvendo problemas do dia-a-dia usando atividades de Modelagem

Matemática.

Modelagem Matemática; 

funções

MATEMÁTICA CHRISTINE MISAEL

Prova em fases e 

recuperação de estudos: 

um episódio

Este trabalho apresentará uma experiência da utilização de uma Prova em Fases realizada com alunos

do 1º ano do Ensino Médio noturno de uma escola pública. A Prova em Fases como um recurso para a

recuperação de estudos e para uma regulação da aprendizagem será utilizada tendo como base a

abordagem Educação Matemática Realística que toma a avaliação como prática de investigação e

oportunidade de aprendizagem.

Educação Matemática Realística; 

Avaliação da aprendizagem 

escolar; Recuperação de Estudos; 

Prova em Fases.



MATEMÁTICA

EDNA FERNANDES DE 

SOUZA BERBERT

Área e volume de sólidos 

geométricos através da 

Resolução de Problemas

Este projeto tem por objetivo possibilitar aos alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual

Professor José Carlos Pinotti em Londrina - PR o desenvolvimento de habilidades de ler e interpretar

problemas envolvendo área e volume de sólidos geométricos, de identificar e analisar informações

disponíveis nas situações descritas nos enunciados de problemas, de buscar informações

complementares e, a partir destas ter domínio sobre os cálculos a serem utilizados para resolvê-los. A

metodologia adotada é a de ensinar Matemática através da Resolução de Problemas, na qual um

problema que contemple o conteúdo a ser explorado é o ponto de partida para o aprendizado e no

processo de ensino procura-se promover momentos na sala de aula em que os alunos sejam expostos a

problemas que os estimulem a estruturação de relações entre ideias e conceitos já conhecidos, de modo

que isso possa contribuir para a construção de outros conceitos e fórmulas matemáticas. No decorrer da

implantação do projeto serão feitos registros das aulas, das reações e das falas dos alunos, bem como

das produções feitas por eles para posterior aproveitamento na escrita de um artigo científico.

Tendências metodológicas em 

Educação Matemática; Resolução 

de Problemas; Geometria 

espacial; Ensino Médio.

MATEMÁTICA ELIANA DOS SANTOS

Buscando a compreensão 

e aplicação da Educação 

Financeira

Este projeto visa investigar estratégias que facilitem a compreensão do conteúdo relacionado à

Educação Financeira e sua aplicabilidade com Resolução de Problemas mediada pela Modelagem

Matemática. As atividades de Modelagem Matemática serão desenvolvidas com alunos do 9º ano do

Ensino Fundamental.

Modelagem Matemática; 

Educação Financeira.

MATEMÁTICA

GIOVANA APARECIDA 

BARREIS

Resolução de Problemas: 

uma estratégia para 

desenvolver o raciocínio 

operatório de alunos do 

6º ano

Este projeto tem como objetivo utilizar a metodologia de Resolução de Problemas para desenvolver uma

proposta de ensino que contemple a construção do conhecimento matemático, por meio de tarefas que

favoreçam o desenvolvimento do raciocínio operatório de alunos do 6º ano. Espera-se alcançar com esse 

trabalho o desenvolvimento do raciocínio operatório e a capacidade de resolver problemas contribuindo

para a formação de nossos alunos.

Resolução de problemas; 

Raciocínio Operatório;

MATEMÁTICA

HELENA MARIA 

PIANCA

: A Geometria por meio 

da Resolução de 

Problemas e da Prova em 

Fases

O Projeto de Intervenção Pedagógica tem como finalidade a investigação das dificuldades de

aprendizagem no conteúdo de Geometria, apresentado pelos alunos, do 9º ano do Ensino Fundamental.

Este projeto nos leva a estudar e elaborar uma proposta pedagógica, por meio da Resolução de

Problemas, a qual deve levar o aluno a construir conceitos e conteúdos de Geometria, por meio de

tarefas diversas, com materiais manipúláveis e a utilização de meios multimídias, tais como o Software

GeoGebra, a Lousa Digital, vídeos, e experimentos apresentados no Portal Dia a Dia Educação. Na Prova

em Fases que utilizará de itens de matemática apresentados em avaliações externas, como o SAEP

(Sistema de Avaliação do Estado do Paraná), o principal foco está na aprendizagem. A avaliação no

processo educativo deve estar presente como meio diagnóstico do processo ensino-aprendizagem, o

qual servirá como instrumento de investigação, com o objetivo de verificar e regular a aprendizagem dos

alunos e permitir uma reflexão sobre a ação da prática pedagógica utilizada pelo professor.

Educação Matemática; 

Geometria; Resolução de 

Problemas; Avaliação; Prova em 

Fases



MATEMÁTICA

JANAINA SENHORINI 

CLARO

Os Jogos e a Resolução de 

Problemas para o ensino 

de Geometria

Este projeto tem como objetivo construir e analisar uma proposta para o tratamento de conteúdos

matemáticos utilizando jogos e a resolução de problemas como estratégias metodológicas. Acredita-se

que o jogo promove um avanço cognitivo e envolve o desenvolvimento do raciocínio lógico e pode ser

um instrumento facilitador no ensino e na aprendizagem da Matemática rompendo com os paradigmas

do ensino tradicional.

jogos; resolução de problemas; 

educação matemática

MATEMÁTICA

JANICE LESSA 

MONCAO

Avaliação em Matemática 

na Eja:Prova em fases

Prova em fases trata-se de um instrumento de avaliação, que pode possibilitar rever a prática e

proporcionar a aprendizagem. O professor pode retomar suas ações e suas escolhas didáticas e, aos

educandos, suas estratégias de estudo. A prova escrita apresenta muitas limitações, ciente dessa

condição, pretende-se propor a prova em fases no sentido de compreender a avaliação como

oportunidade de aprendizagem tanto para o educando quanto para o próprio professor.

Avaliação da 

Aprendizagem;Prova em 

fases;Educação Matematica;Eja

MATEMÁTICA

JOSIANE APARECIDA 

BUSQUIM

Ensino e Aprendizagem 

de Progressão 

Geométrica através da 

Resolução de Problemas

O presente projeto apresenta uma proposta de aula contemplando uma das Tendências Metodológicas

em Educação Matemática. O objetivo geral dessa proposta é o de oportunizar aos alunos, através da

Resolução de Problemas, a compreensão do conteúdo Sequências Numéricas e Progressões Geométricas

associada à noção de função. O público alvo para o desenvolvimento desse projeto será alunos de uma

turma de 1º ano do Ensino Médio. Com o desenvolvimento desse projeto também se pretende

incentivar o trabalho coletivo entre os alunos, a troca de informações, de modo que compartilhando

informações possam chegar a resolução para os problemas propostos. Por meio desse trabalho com a

Resolução de Problemas, espera-se que as aulas de matemática se tornem mais dinâmica e que o

conhecimento sobre o conteúdo possa ser construído pelo aluno e mediado pelo professor, tendo em

vista uma aprendizagem de matemática com compreensão.

Tendências 

Metodológicas;Resolução de 

Problemas;Progressão 

Geométrica

MATEMÁTICA

MARCIA HELENA 

TREVISAN NERI

GEOGEBRA E 

INVESTIGAÇÃO 

MATEMÁTICA NO 

CONTEÚDO ÂNGULOS: 

UMA DUPLA PERFEITA

Este estudo surgiu da preocupação em desenvolver estratégias de ensino aprendizagem mais eficazes na

abordagem da geometria no 8º ano do ensino fundamental. Elegeu-se o uso da tecnologia como

ferramenta de trabalho, por ser considerado um canal de aproximação com os alunos, e estes se

sentirem muito confortáveis ao uso desta. As estratégias pesquisadas foram a Investigação Matemática

e o Software Geogebra, sendo que este último, permite construções geométricas de forma dinâmica e

interativa, oferecendo recursos de experimentação e visualização, permitindo aos alunos conjecturar ,

desenvolver argumentos, testar hipóteses, proporcionando oportunidade dos alunos realizarem

simulações muito úteis na exploração dos conceitos geométricos.

GEOMETRIA;INVESTIGAÇÃO 

MATEMÁTICA;TIC



MATEMÁTICA

ROSILEI BINOTTO 

ROCHA

A probabilidade no 

cotidiano do estudante da 

educação de jovens e 

adultos: Um desafio 

educativo

Os alunos de EJA veem a educação como oportunidade de mudança de realidade. São pessoas que estão

no mercado de trabalho e trazem consigo noções matemáticas produzidas a partir de suas experiências

e da realidade em que estão inseridas. Através da observação e análise da prática pedagógica e dos

trabalhos desenvolvidos em sala de aula, pode-se perceber que um dos problemas encontrados nas

aulas de matemática é o distanciamento entre a matemática acadêmica e o conhecimento matemático

vivenciado. O conteúdo de Probabilidade é um componente do currículo de Matemática que se

apresenta como um estudo teórico de fenômenos aleatórios. Este tema se torna essencial na formação

do educando, pois se relaciona a análise de dados em problemas sociais e econômicos. Pretendemos

com este projeto trazer o saber matemático do estudante para a sala de aula e integra-lo com o

conteúdo de probabilidade ajudando-os a estabelecer relações, reconhecer e utilizar conceitos e assim,

construir seu próprio conhecimento. Utilizaremos a Resolução de Problemas para desenvolver atividades

que possibilitem um maior envolvimento do aluno no processo de construção do conhecimento de tal

forma que ele possa desenvolver estratégias para buscar resultados refletir, discutir novas descobertas,

verificar soluções e fazer leituras de mundo expressa em linguagens diversas, criando dessa forma

condições para que o aluno desenvolva sua autonomia a partir do momento que consegue interpretar

situações presente em seu cotidiano e relacionar os conhecimentos formais adquiridos na escola.

Probabilidade; resolução de 

Problemas; Educação de jovens e 

adultos

MATEMÁTICA

ROSIMARY CRISTINA 

MARQUES DA SILVA

ENSINO DE GEOMETRIA 

PARA O 6º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

UTILIZANDO RECURSOS 

COMPUTACIONAIS 

LONDRINA 2014

O presente trabalho, cujo tema aborda “Ensino de Geometria para o 6⁰ ano do Ensino Fundamental

Utilizando Recursos Computacionais”, tem o propósito de desenvolver com os alunos o conceito de

geometria, aprimorar a capacidade de visualização espacial e intuição na resolução de problemas,

estimulando o relacionamento de fenômenos visuais aos fatos geométricos observados, podendo com

isto interpretar e reconhecer as propriedades geométricas de uma forma muito mais lúdica, o que é

essencial para que o aluno possa compreender, descrever e representar organizadamente o mundo.

Para isto, a metodologia empregada foi o uso do software de Geometria Dinâmica chamado Geogebra, o

qual propicia a pconstrução de figuras geométricas pelo aluno. Tal projeto será implementado no

Colégio Estadual Cleia Godoy Fabrini da Silva – Ensino Fundamental, Médio e EJA, situado no município

de Londrina. O público-alvo será os alunos do 6º ano, que trabalharão conceitos de Geometria. A

metodologia será qualitativa, abordando o tema através da experimentação e da investigação

geométrica. No segundo ano de aplicação do programa, será realizada a ambientação dos alunos com os

computadores, em que será apresentado um tutorial do Geogebra. Logo após, os alunos deverão

desenvolver atividades, registrando seus resultados, que servirão de base para o artigo final

desenvolvido pela professora.

Geometria; Software; GeoGebra; 

TIC; 6º ano



MATEMÁTICA SILVANA BONATTO

Contribuições da 

Matemática para a 

Educação Fiscal na escola

Este projeto tem por objetivo promover a Educação Fiscal por intermédio da disciplina de Matemática

no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, no município de Londrina-PR, de modo a contribuir para a

formação e conscientização dos alunos em relação aos conceitos que cercam os tributos e seu valor

social. Será feito um estudo sobre o tema Educação Fiscal e a Resolução de Problemas, estratégia

metodológica que será adotada. Com base nesse estudo desenvolveremos uma Unidade Didático

Pedagógica que implementaremos e coletaremos dados a partir dessa implementação para a análise do

empreendido.

tributos; cidadania; resolução de 

problemas; educação fiscal

MATEMÁTICA

VALERIA CRISTINA DE 

ALMEIDA BARRETOS

Resolução de Problemas: 

Possibilidade do aluno 

como sujeito ativo no 

processo de aprender 

matemática

Este projeto tem como objetivo geral construir uma trajetória hipotética da aprendizagem que favoreça

a compreensão e construção do conceito de números inteiros e de cálculos com esses números por meio

da resolução de problemas. Será desenvolvido com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. As tarefas

que irão compor o projeto de implementação, serão conduzidas de acordo com a metodologia de

Resolução de Problemas, de forma desafiadora e participativa, sendo realizada em grupo, oportunizando

o aluno aplicar seus conhecimentos e os motivando a buscar novos conhecimentos, com registros

escritos e exposição oral. Ao final desse projeto, espera-se alcançar resultados que apontem para

aprendizagem dos alunos, com ações que desenvolvam o raciocínio dos alunos, promovam a

cooperação, concentração, atenção e a socialização entre professor e aluno, ajudando na construção do

conhecimento, despertando o interesse e possibilitando um aprendizado relevante para a vida dos

alunos.

Trajetória Hipotética; Educação 

Matemática; Números Inteiros

MATEMÁTICA

VALMIRA FERREIRA 

NEVES

Eu compro, tu compras, 

ele compra...

Este trabalho destaca o ensino de conceitos e ideias da Matemática Financeira para alunos do Ensino

Fundamental II, uma vez que, num futuro não muito distante, estarão em contato com operações que

envolvem dinheiro, seja ele físico ou virtual. Para tanto, prevê-se a elaboração de uma unidade didática

com atividades que contemplem, por exemplo, a história do dinheiro, aspectos do salário mínimo, da

cesta básica, do orçamento familiar, da “poupança”, explorando o Código de Defesa do Consumidor e

outros. Utilizaremos a Resolução de Problemas para promover reflexões acerca da importância da

educação financeira visando a formação de pessoas que consumam bens e serviços disponíveis na

sociedade de maneira mais consciente e crítica.

Matemática Financeira; 

Resolução de Problemas

MATEMÁTICA

VIVIANE DA COSTA 

SOEIRO

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS EM 

MATEMÁTICA: UMA 

ESTRATÉGIA 

METODOLÓGICA PARA A 

FORMAÇÃO DE 

DOCENTES

Este projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção abordando a Resolução de

Problemas, uma das estratégias metodológicas para o ensino de matemática, de fundamental

importância para o Curso de Formação de Docentes que será o público alvo. Serão realizadas Oficinas de

Resolução de Problemas, tendo como justificativa a dificuldade de futuros professores de Educação

Infantil e Fundamental l em ensinar matemática. A partir dos resultados desse estudo, pode-se

desenvolver um trabalho para superação dessas dificuldades

Educação Matemática; Estratégia 

Metodológica; Resolução de 

Problemas



MATEMÁTICA ZONEIDE BONFIM

SISTEMATIZAÇÃO DAS 

QUATRO OPERAÇÕES 

BÁSICAS ENTRE 

NÚMEROS RACIONAIS, 

NA REPRESENTAÇÃO 

FRACIONÁRIA, POR MEIO 

DA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS

O objetivo geral deste projeto consiste em possibilitar aos alunos, por meio da Resolução de Problemas,

a compreensão das quatro operações básicas entre números racionais na representação fracionária. A

presente proposta parte do pressuposto de que é preciso buscar metodologias de ensino que

oportunizem a participação ativa do aluno na construção dos conhecimentos matemáticos, tendo sido

escolhida a Resolução de Problemas, em que problemas geradores são utilizados visando à

sistematização de conceitos matemáticos por meio de resoluções apresentadas pelos alunos, baseadas

em conhecimentos que já possuem. A intervenção pedagógica será desenvolvida com alunos de sexto

ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual “Attílio Codato” e constará de um trabalho a partir de

problemas que permitam sistematizar as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e

divisão) com números racionais na representação fracionária. Serão adotadas as etapas sugeridas por

Allevato e Onuchic (2009): “preparação do problema; leitura individual; leitura em conjunto; resolução

do problema; observar e incentivar; registro das resoluções na lousa; plenária; busca do consenso;

formalização do conteúdo”. Espera-se contribuir para que os conhecimentos dos alunos a respeito das

operações entre números racionais na representação fracionária sejam ampliados, em virtude de se

tratar de conteúdo fundamental para o desenvolvimento de outros conteúdos matemáticos.

Tendências metodológicas em 

Educação Matemática; Resolução 

de problemas; Operações com 

números racionais na 

representação fracionária.

MATEMÁTICA

AGUSTINHO BENATTI 

MENDONCA

juros compostos na 

aquisição de produrtos 

financiados na 

matematica financeira

A Modelagem Matemática é assumida, neste trabalho como uma estratégia de ensino com o propósito

de instigar o aluno a questionar e investigar situações matemáticas existentes em diversas práticas

escolares e não escolares. Desse modo, garantir uma maior diversidade de situações que possibilitem o

confronto de diferentes práticas é o diferencial que norteia este trabalho. Por isso, a escolha da

disciplina Matemática Financeira através do conteúdo de juros Compostos no Curso Técnico de

Administração Subsequente, tem por finalidade trabalhar atividades práticas que envolvam situações

problemas relacionadas a financiamentos de forma que contribuam para a formação de um cidadão

mais atuante.

Modelagem Matemática; 

Matemática Financeira; Juros 

Compostos.

MATEMÁTICA ALICIANE SERIGIOLI

A utilização de panfletos 

para a resolução de 

situações problema com 

as operações 

fundamentais.

O objetivo desse projeto é utilizar panfletos publicitários como recurso didático na metodologia de

resolução de problemas, envolvendo as quatro operações fundamentais. O uso dos panfletos

publicitários no ensino de matemática é um recurso facilitador, promove a compreensão dos conceitos e

da linguagem matemática, desenvolvem nos alunos habilidades que permitam comprovar os resultados,

investiga diferentes caminhos para obter a solução, propiciando à reflexão crítica, a contextualização dos 

conteúdos na construção do conhecimento e na formação de cidadãos autônomos, responsáveis e

criativos.

Resolução de problemas; 

operações fundamentais; 

panfletos publicitários; números 

e grandezas.



MATEMÁTICA ALVINA BRAGA PRIMO

Jogos matemáticos como 

metodologia de ensino-

aprendizagem das quatro 

operações fundamentais.

A proposta deste estudo é a de apresentar uma alternativa ao método de trabalho realizado na

disciplina de Matemática que permita estimular a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Em

observações realizadas com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, que apresentam dificuldade na

disciplina de matemática, nota-se um aumento significativo no que se refere à resolução de situações-

problema que envolvam conceitos básicos de matemática: Sistema de Numeração Decimal e o uso de

algoritmo para as quatro operações fundamentais quando da utilização de metodologias diferenciadas.

Percebe-se que, nos momentos em que são apresentadas as situações-problema e durante as

mediações, muitos alunos compreendem parte da situação-problema, mas não conseguem encontrar os

mecanismos que possam resolver a situação. Durante as intervenções, utilizando os métodos

convencionais, percebe-se que esses não surtem os efeitos desejados. Tal situação traz uma reflexão

sobre a necessidade de utilização de uma metodologia diferenciada. Nesse caso, o uso do jogo como

recurso didático tem se mostrado uma alternativa interessante que surte um efeito melhor, por

apresentar acentuada ludicidade, o que motiva o aluno a apreender os conceitos com mais facilidade.

Assim, justifica-se o presente projeto, como forma de superar tais limitações. Para a concretização de

todo o trabalho a ser desenvolvido, optou-se pela utilização de jogos como recurso pedagógico, uma vez

que a literatura comprova ser essa uma importante ferramenta didática, não apenas pela sensação de

prazer, que possibilita, mas por ser um recurso mais próximo da criança, estando presente em muitas

situações de seu cotidiano.

Jogos matemáticos; Sistema de 

numeração; Operações 

fundamentais.

MATEMÁTICA APARECIDA BANDEIRA

Aprendizagem de 

conceitos de polígonos e 

não polígonos por meio 

da resolução de 

problemas

Este projeto de intervenção pedagógico tem como objetivo utilizar a resolução de problemas para

favorecer o aprendizado dos alunos do 6º ano do ensino fundamental nos conceitos de polígonos e não

polígonos. Será desenvolvido em três etapas: na primeira etapa, será aplicada uma avaliação para

averiguar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito de polígonos e não polígonos; a

segunda etapa envolverá uma Unidade Didática, onde o professor apresentará atividades que levarão os

alunos a construírem o conceito de polígonos e não polígonos, será trabalhado a construção de

mosaicos, as figuras do tangram,a resolução de problemas e construções de polígonos por meio do

desenho geométrico; na terceira etapa, será aplicada aos alunos uma avaliação escrita e individual

envolvendo o uso de conceitos de polígonos e não polígonos, por meio da resolução de problemas

utilizando o desenho geométrico. Buscando assim, favorecer a aprendizagem e a formação de conceitos

geométricos dos alunos.

Resolução de problemas; 

Formação de conceitos; 

Polígonos; Não polígonos; 

Construções geométricas



MATEMÁTICA

DOLERMI APARECIDA 

GHIZZO BORSATO

Um estudo envolvendo o 

conceito de porcentagem 

por meio da Resolução de 

Problemas

Nesse trabalho escolheu-se uma das Tendências Metodológicas em Educação Matemática, a Resolução

de Problemas, considerando-a como uma estratégia metodológica que busca superar as dificuldades de

aprendizagem dos alunos. Para haver realmente a efetivação da aprendizagem, é preciso aprofundar os

conhecimentos matemáticos para que a maioria dos alunos aprenda e se aproprie do conhecimento

científico obtendo avanços que enriqueçam sua aprendizagem, em especial, com relação ao conteúdo de 

porcentagem por meio da Resolução de Problemas. Desta forma, pretende-se elaborar um material com

atividades contextualizadas, aprofundando os conceitos matemáticos sobre porcentagem, e procurando

relacionar ao contexto social do aluno. E assim, objetiva-se despertar seu interesse pelo estudo da

Matemática, contribuindo desta forma na superação das dificuldades de aprendizagem. Por outro lado,

no processo de ensino e aprendizagem uma questão fundamental é o professor incentivar, encorajar o

aluno nas discussões, estimulando esse a pensar por si mesmo, usar seu raciocínio e criar novas

estratégias de resolução de problemas buscando sua compreensão e a sua própria autonomia. Assim,

acreditamos que esse projeto vem de encontro com os objetivos explicitados acima e, portanto

contribuindo para a superação das dificuldades apresentadas pelos alunos na disciplina de Matemática.

Resolução de Problemas; 

Porcentagem; Ensino de 

Matemática.

MATEMÁTICA

EDILENE APARECIDA 

DAMASCENO ANTIGO

A aprendizagem de 

Conceitos de 

Quadriláteros por meio 

da Resolução de 

Problemas.

Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem por objetivo favorecer, a partir de um trabalho na

abordagem de resolução de problemas, a aprendizagem do conceito de quadriláteros, de alunos do 6º

ano do Ensino Fundamental. Serão utilizadas uma prova inicial e uma prova final para análise do

trabalho proposto. Tal trabalho envolverá uma sequência didática (Unidade Didática) sobre formação de

conceitos, utilizando construções geométricas. Pretende-se realizar um trabalho baseado na resolução

de problemas com foco no desenho geométrico. Busca-se, assim, favorecer a aprendizagem e a

formação de conceitos geométricos dos alunos.

Resolução de Problemas; 

Formação de Conceitos; 

Construções Geométricas; 

Quadriláteros.



MATEMÁTICA ELENICE VALERIO

Desenvolvendo alguns 

conceitos matemáticos 

aplicados na construção 

de uma horta.

Este projeto de intervenção pedagógica visa desenvolver conceitos de grandezas e medidas a partir do

contexto na construção de uma horta escolar. A matemática ensinada na escola muitas vezes é abstrata,

está longe da realidade das pessoas e de seu uso no cotidiano, isso tem aumentado o desinteresse dos

alunos na sala de aula, e também a dificuldade na aprendizagem de alguns conteúdos. A proposta é

buscar novas metodologias e experimentar novas abordagens para atingir a aprendizagem trabalhando

modelagem matemática. Quando pensamos em construir, precisamos pensar em medidas. Para medir,

devemos conhecer instrumentos que nos levem a essa prática. Na proposta da construção de uma horta,

o aluno irá realizar na prática o conteúdo grandezas e medidas. Fazendo a medida do espaço reservado,

estará calculando o perímetro, utilizando o instrumento adequado para esta medida. Para a construção

dos canteiros serão aplicados os conceitos de geometria. A geometria tem papel fundamental no

desenvolvimento de habilidades e competências da pessoa, na resolução de problemas e na percepção

espacial, uma vez que ela proporciona condições para comparar, medir e abstrair. Percebe-se que essas

competências estão ligadas a cálculo de área e perímetro de figuras planas e de relações e

transformações dessas unidades. A horta escolar será um espaço, dentro das dependências do colégio,

reservado para o cultivo de diversas hortaliças.

Grandezas e medidas; 

modelagem matemática; horta.

MATEMÁTICA

ELIANA CRISTINA 

PERES

Os jogos matemáticos 

como subsídios de 

aprendizagem da equação 

do 2° grau.

Este projeto se propõe a elaborar uma atividade didática que aborde a utilização de jogos no ensino e

aprendizagem de equações de segundo grau considerando a necessidade de trabalhar uma metodologia

mais apropriada para desenvolver uma compreensão mais significativa deste conteúdo para os

estudantes.Entendemos que os jogos tem um grande potencial educativo, já que esperamos que os

estudantes possam agir de maneira autônoma e confrontar diferentes representações sobre este

conteúdo matemático.

Equação de Segundo Grau; Jogos 

Matemáticos; Pensamento 

Algébrico; Atividades Lúdicas.

MATEMÁTICA

LAIRCE PEREIRA 

HIGINO EGEA

DESCOMPLICANDO A 

MATEMÁTICA: utilização 

de atividades lúdicas no 

ensino da GEOMETRIA 

PLANAS

Este projeto tem como objetivo principal propor mecanismos de análise de figuras geométricas por meio

do Tangram e outras atividades lúdicas. O intuito é fazer com que os alunos compreendam as figuras

planas, relacionando-as com o número de lados, vértices, ângulos, simetrias, calculando áreas e

perímetros, adquirindo assim conhecimento que permita a aplicação em contextos variados e

relacionados com situações cotidianas. Para isso serão realizadas pesquisas por meio da Internet e

atividades variadas em sala de aula, utilizando jogos como o Tangram, entre outros. Acredita-se que

atividades lúdicas estimulem a criatividade dos alunos, fazendo-os compreender que é possível aprender

matemática de forma simples e prazerosa.

Tangram; figuras planas; ângulos; 

área; perímetro



MATEMÁTICA

LEILA CARLA 

MACHADO DA SILVA

Aprendizagem 

significativa matematica 

com estrategias 

consolidadas nas 

tendencias matematicas

O presente projeto pretende apresentar estratégias de ensino de Matemática com vistas à valorização

do saber cotidiano com abordagem em sua cultura como ponto de partida para uma matemática

contextualizada e (re) significada para alunos da Educação Básica do Estado do Paraná. A revisão de

algumas tendências contemporâneas relacionadas à Educação Matemática, mais precisamente

relacionada ao ensinar-aprender, faz-se necessária para que seja possível identificar concepções que

fundamentam e perpassam o processo do ensino-aprendizagem dos sujeitos para consigo mesmos, para

com os outros e para com o conhecimento, interpretando a aprendizagem significativa como um

processo pelo qual uma informação recente se relaciona com um aspecto importante da estrutura do

conhecimento, conforme destaca Ausubel citado por Moreira (2009, p. 17). O objetivo é ampliar e

aprimorar o conhecimento matemático dos alunos e, consequentemente, melhorar o rendimento

escolar. Assim, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e por reflexão de educadores,

constata-se que o ensino tradicional, restringe a pura transmissão dos conteúdos e da falta de

significados. Para que haja eficácia, defende-se uma metodologia centrada na construção do

conhecimento e na produção da aprendizagem pelo aluno, em que o professor é o mediador,

orientador e colaborador nesse processo.

Aprendizagem 

significativa;matematicas;estrate

gias

MATEMÁTICA

LUCIENE CRISTINA 

DARRONQUI

ELEMENTOS DA HISTÓRIA 

DA MATEMÁTICA COMO 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS NO 

ENSINO DA FUNÇÃO 

POLINOMIAL DO 

PRIMEIRO GRAU

Este projeto se propõe a elaborar uma atividade didática que aborde a inserção da história da

matemática no ensino e aprendizagem da função polinomial do primeiro grau, na primeira série do

Ensino Médio, considerando a necessidade de trabalhar uma metodologia mais apropriada para

desenvolver uma compreensão mais significativa para o educando neste tema. Esperamos desenvolver a

compreensão da função polinomial do primeiro grau por meio da investigação da história da

matemática, buscando a formalização histórica, levando o educando a identificar neste contexto a

evolução cronológica e a relevância deste tema em aplicações de situações-problema da realidade. Por

meio da história da matemática o aluno poderá compreender como os conceitos matemáticos foram se

construindo e evoluindo, conforme a necessidade de uma época, podendo ser um instrumento

metodológico em que o professor tem a possibilidade de diversificar sua forma de abordar um

determinado conteúdo matemático, despertando o interesse e servindo como uma ferramenta para o

professor vencer barreiras que aparecem no seu dia a dia.

Função Polinomial do Primeiro 

Grau; História da Matemática; 

História da Matemática no 

Ensino de Funções.

MATEMÁTICA

MARIA CHRISTINA 

WOLFART

Construção de Relações 

Matemática com auxílio 

do jogo OPERANDO POR 

UM FIO EM DUAS 

DIMENSÕES

Este projeto tem como objetivo principal proporcionar atividades lúdicas com o jogo OPERANDO POR

UM FIO EM DUAS DIMENSÕES, coletando as informações medidas de distância, tempo e calculando a

velocidade do seu desempenho. Com as informações obtidas, os alunos construirão relações escrevendo

na forma simbólica, de diagramas e gráficos, para posterior apresentação. As atividades estimulam a

criatividade dos alunos, fazendo-os escrever, explicar e divulgar as relações encontradas nas atividades

realizadas. Relações Matemática; Jogos.



MATEMÁTICA

MARIZA FATIMA DE 

SOUZA

O estudo da Geometria 

Espacial fazendo o uso de 

materiais manipuláveis.

Este projeto se propõe a elaborar uma atividade didática que aborde a construção de um Laboratório de

Matemática no ensino e aprendizagem de conceitos da Geometria Espacial, por meio da elaboração de

materiais manipuláveis, considerando a necessidade de oferecer uma metodologia mais apropriada ao

desenvolvimento de uma compreensão mais significativa deste tema para o estudante. Por meio dessas

estratégias, visa proporcionar aos alunos formas de conhecer, criar, manipular, levantar hipóteses,

discutir afirmações, desenvolver e construir instrumentos de ensino, criando condições para que eles se

envolvam no processo de construção dos conceitos matemáticos e que se sintam desafiados e

motivados à aprendizagem da Geometria.

Geometria Espacial; Materiais 

Manipuláveis; Laboratório de 

Matemática.

MATEMÁTICA

NADIA SILVANA 

SALATA

UTILIZAÇÃO DE JOGOS 

DIDÁTICOS NA 

APRENDIZAGEM DE 

NÚMEROS INTEIROS: 

PROPOSTAS 

PEDAGÓGICAS 

DIRECIONADAS À 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS

O presente projeto visa desenvolver, por meio de uma sequência didática com jogos matemáticos, as

habilidades cognitivas dos alunos da Educação de Jovens e Adultos de Sarandi-PR. Nesta perspectiva,

busca-se minimizar as dificuldades presentes nos conteúdos trabalhados com os números inteiros.

Acrescenta-se que, levando em consideração que os jogos estimulam a aprendizagem, esta proposta de

intervenção utilizará tais recursos especificamente direcionados aos interesses do alunado da EJA. E,

tendo em vista que o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários à vida social e

acadêmica exige maior reflexão, acredita-se que os desafios de raciocínio matemático propostos no

trabalho lúdico colaborarão para que estes alunos possam lidar melhor com as situações sociais de

forma mais participativa. A proposta também será discutida pelos professores que integrarão o Grupo

de trabalho em Rede – GTR, oportunidade em que alguns dados serão coletados visando enriquecer a

elaboração do artigo científico como fecho do trabalho.

Números Inteiros; Jogos 

Matemáticos; Educação de 

Jovens e Adultos.

MATEMÁTICA

ROSANE NATALINA 

FERREIRA

Jogos Matemáticos e 

Materiais Manipuláveis 

na Construção dos 

Conceitos Elementares 

das Operações 

Fundamentais

Este trabalho se propõe a elaborar uma atividade didática que aborde as operações fundamentais de

adição, subtração, multiplicação e divisão, conteúdos sempre presentes nos programas curriculares,

buscando superar o ensino tradicional do tema com atividades desenvolvidas por meio do uso de jogos e

materiais manipuláveis, a fim de que os alunos se sintam motivados e consigam dar significado a

construção dos conceitos elementares das operações fundamentais.

Jogos Matemáticos; Materiais 

Manipuláveis; Conceitos 

Elementares; Operações 

Fundamentais



MATEMÁTICA

ROSILENE APARECIDA 

SILVESTRE

Os alunos do sexto ano e 

os problemas do Campo 

Aditivo

Diante de observações feitas durante alguns anos de trabalho com alunos de sexto ano do ensino

fundamental, vimos a necessidade de fazer uma retomada de conteúdos referentes ás operações

elementares, tendo em vista que existem muitas lacunas em seus conhecimentos, em especial aos que

se referem ao campo aditivo. Sabendo da necessidade e importância da resolução problemas em todas

as séries do ensino fundamental e médio, conforme descrito nas Diretrizes Curriculares, este projeto de

intervenção pedagógica pretende resgatar conceitos necessários para a compreensão e definição das

operações necessárias à resolução de problemas do campo Aditivo (adição e subtração). Como

sustentação teórica a esse projeto de intervenção pedagógica foi adotada a Teoria dos Campos

Conceituais de Vergnaud, da qual apresentamos um breve resumo. A intervenção será realizada

mediante a aplicação de uma sequência de situações-problema do Campo Aditivo seguindo a tipificação

estabelecida por Vergnaud, estabelecendo distinção entre cálculo relacional e cálculo numérico, além de

considerarmos os diferentes significados das operações de adição e subtração, com o propósito de

resgatar conceitos do campo aditivo e favorecer o estabelecimento de estratégias para a resolução de

situações-problemas.

Problemas;Campo Aditivo; Sexto 

ano.

MATEMÁTICA

ROSLEIA MARIA 

DORNE HIGINO

Os desafios da 

matemática financeira no 

contexto escolar e nas 

relações cotidianas.

A economia mundial e as relações comerciais mudaram e ao longo do tempo e continuam sofrendo

mudanças nos dias atuais. Elas deixaram de ser simples troca de mercadorias entre pessoas para se

configurar em uma relação de mercado capitalista que visa lucro. Cria-se uma sociedade voltada para o

consumismo, que para atingir esse patamar as pessoas passam recorrerem a meios financeiros nem

sempre apropriados, tais como financiamentos, carnês e cartões de crédito, que cobram valores

absurdos em juros. Nessa perspectiva, o presente projeto pretende trabalhar com os alunos do 9º ano a

consciência financeira, demonstrando a eles a importância de se compreender as relações de consumo e

os regimes de mercado, ou seja, ensiná-los que é preciso ser um consumidor consciente, para que cada

compra não se torne problema ao orçamento.

EDUCAÇÃO; MATEMÁTICA 

FINANCEIRA; RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS; CONSUMO.



MATEMÁTICA

SIDNEIA CRISTINA 

ALVES

O ensino do conceito de 

porcentagem por meio da 

resolução de problemas 

com foco nas dificuldades 

de compreensão e 

interpretação de alunos 

do 9º ano do Ensino 

Fundamental

O estudo de conceitos de porcentagem por meio da resolução de problemas é o objetivo deste projeto

no favorecimento à aprendizagem dos alunos. Dados apresentados na Prova Brasil no período de 2005 a

2011 apontam que houve uma queda na aprendizagem da disciplina de Matemática ao longo dos anos,

demonstrando que apenas 17% alunos até o 9º ano do Ensino Fundamental aprenderam o que se

esperava na competência de resolução de problemas. Essa situação tem incomodado a maioria dos

professores, levando-os a buscar novas formas de ensinar seus alunos, motivando-os para o

desenvolvimento matemático, procurando vencer as dificuldades. O presente projeto propõe uma

Unidade Didática que busca auxiliar no desenvolvimento do ensino de conceitos de porcentagem

baseado na abordagem da resolução de problemas que contribua e possibilite aos alunos uma

aprendizagem significativa, favorecendo a capacidade de compreender e interpretar certas situações do

seu cotidiano e o desenvolvimento do saber matemático. Nessa abordagem, o problema será o ponto de

partida para o trabalho envolvendo o conteúdo de porcentagem. Ao longo das aulas da nossa Unidade

Didática, buscaremos dar condições aos alunos de verificar suas dificuldades de compreensão das

atividades propostas e, assim, avançar no processo de resolução de problemas.

Resolução de Problemas; 

Porcentagem; Compreensão; 

Interpretação.

MATEMÁTICA

SILVERIA ROLIN 

BARBOSA

LETRAMENTO EM 

MATEMÁTICA NO 

PROCESSO ENSINO E 

APRENDIZAGEM

É possível observar uma defasagem significativa dos conteúdos básicos trazidos pelos alunos oriundos

do 5º ano do Ensino Fundamental que se constituem em pré-requisitos necessários para que os mesmos

acompanhem o 6º ano. Tais lacunas podem ser comprovadas por meio de depoimentos dos professores

que desenvolvem seu trabalho no 6º ano. Dessa forma, o docente encontra dificuldades para ensinar os

conteúdos propostos acerca dos respectivos conhecimentos matemáticos. Este Projeto de Intervenção

Pedagógica tem como foco otimizar a capacidade do educando em ler e interpretar textos relacionados

à disciplina de Matemática. Espera-se promover um avanço significativo na aprendizagem bem como

motivar o aluno na busca pelo conhecimento, consequentemente, promovendo a participação efetiva

em sala de aula. Ainda, pode-se prever que o aluno alfabetizado e letrado, apresenta grande

possibilidade em permanecer na escola, dando prosseguimento aos seus estudos.

Ensino de Matemática; Leitura e 

Interpretação de Textos; 

Dificuldades de aprendizagem; 

Transição dos alunos do 5º para 

o 6º ano do Ensino Fundamental.

MATEMÁTICA

SIRLEI VIEIRA DOS 

SANTOS

A Resolução de 

Problemas de 

Trigonometria trabalhada 

por meio da História da 

Matemática e Mídias 

Tecnológicas

Este projeto se propõe a elaborar uma atividade didática que aborde a inserção da História da

Matemática no ensino e aprendizagem de conceitos da Trigonometria, por meio da Resolução de

Problemas e apoio de Mídias Tecnológicas, considerando a necessidade de oferecer uma metodologia

mais apropriada ao desenvolvimento de uma compreensão mais significativa deste tema para o

estudante. Por meio dessas estratégias, esperamos criar condições para que o aluno se envolva no

processo de construção dos conceitos matemáticos e que se sinta desafiado e motivado à aprendizagem

da trigonometria.

Trigonometria; História da 

Matemática; Resolução de 

Problemas de Trigonometria; 

Mídias Tecnológicas.



MATEMÁTICA

VILMA APARECIDA 

BELLANDA ESPIRES

O erro como estratégia 

didática na formação 

continuada do professor.

Muitas vezes, o professor, ao corrigir avaliações ou mesmo qualquer outra produção didática, passa

pelos acertos como se fosse algo esperado e acaba evidenciando o erro, isto é, só aquilo que o aluno não

sabe. Passa longe de ser um momento como os outros no processo didático, pois o erro está implícito,

não só na vida dos alunos, mas na vida de todos. Por outro lado, o erro pode ser encarado como uma

intenção de acerto e não como um fracasso absoluto. Por considerar proeminente a função do erro no

processo de aprendizagem em Matemática e por acreditar que o erro indica caminhos para o professor

pensar sobre sua prática pedagógica, o presente projeto objetiva enfocar o erro como estratégia didática 

na formação continuada do professor, fundamentada no fato de ter realizado a correção de avaliações e

outras produções dos estudantes por muitos anos, sempre analisando os erros e fazendo comparações,

na tentativa de levar os alunos a entender suas respostas. A proposta busca reconhecer que o erro é um

componente escolar de ensino e que é construtivo e de ajuda aos alunos. Reconhecendo-o, o professor

tem a oportunidade de usar estratégias mais formativas do que seletivas ao avaliar o aluno. Assim,

esperam-se mudanças entre professor, aluno e conhecimento, em um processo de produção e

superação. Para tanto, serão realizados encontros de formação com os professores de Matemática e/ou

áreas afins e para professores de outras escolas que se interessarem, cujo tema central será a

abordagem da análise de erros.

Análise de erros; Avaliação; 

Formação continuada.

MATEMÁTICA

EDISON BRANCO 

PEREIRA

APLICANDO A 

MODELAGEM 

MATEMÁTICA NO 

CONSUMO RACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA

Este projeto refere-se ao uso da modelagem matemática no consumo racional de energia elétrica

relacionada ao Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE implementada no Colégio Estadual

\"Professor Vidal Vanhoni\" 9º ano da educação básica na cidade de Paranaguá no ano de 2015. A

modelagem matemática foi a estratégia metodológica utilizada para o ensino dos conteúdos

Porcentagem, regra de três simples, Função do 1º grau e razões trigonométricas seno, cosseno e

tangente. Com uso desta metodologia os alunos puderam trocar idéias, trabalhar em grupos, aprender

de modo contextual usando o cotidiano, realizando uma reflexão, envolvendo-se e obtendo uma

participação mais efetiva. Além disto constatou-se que houve uma contribuição na aprendizagem da

disciplina e na obtenção dos resultados pelos alunos.

MODELAGEM MATEMÁTICA; 

CONSUMO RACIONAL ;ENERGIA 

ELÉTRICA;



MATEMÁTICA

HALIME AHMAD 

HAMMOUD Jogos Matemáticos

O projeto de pesquisa que compõe o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, como um

projeto de intervenção, na área da Matemática, onde o público objeto são alunos do 6° ano, com baixo

rendimento escolar, no Colégio Estadual “Helena Viana Sundin”, na cidade de Paranaguá, uma vez que

na sua realidade é tido como colégio de superação. Será desenvolvido numa abordagem voltado a

elaboração de um trabalho com jogos e atividades lúdicas, sendo o educando construtor de seu próprio

saber, mediado pelo professor. Pode-se dizer que o jogo quando se relaciona com o conhecimento, se

torna um instrumento importante para o ensino e aprendizagem. Os mesmos devem ser escolhidos e

preparados com seriedade para levar o aluno a adquirir conceitos matemáticos de importância. Outro

motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de diminuir bloqueios

apresentados por muitos de nossos alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para

aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande,

notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também um

melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem. (BORIN, 1996).

Algumas considerações são extremamente importantes na escolha dos jogos para o Ensino da

Matemática, obedecendo aos critérios de características e classificação. Desta maneira o aluno estará

trabalhando com satisfação de novas descobertas; reconhecendo e vivenciando o lúdico como recurso

de motivação.

lúdico;jogos 

matemáticos;aprendizagem

MATEMÁTICA

BYANCA BRIGANTINI 

DE SOUZA

Primeiro contato com a 

Trigonometria

Este trabalho busca mostrar uma forma diferente de ensinar a Trigonometria, para alunos do 9º ano do

ensino Fundamental, o mesmo tem como objetivo mostrar-la a partir de sua construção histórico-

cultural. Com seu desenvolvimento, assim como o da humanidade passa por várias épocas e momentos

até se concretizar como um conteúdo matemático que deve ser ensinado nas escolas de forma

indispensável. No ensino fundamental os educandos terão uma primeira noção dos conceitos

trigonométricos e com uma metodologia que os façam ficarem motivados e interessados, através de

ilustrações e materiais manipulados, onde conseguiram associar a aplicação da Trigonometria hoje, mas

que só foi possível graças aos pesquisadores do passado. Com este conhecimento matemático teremos

contribuições para que o ensino e aprendizagem seja mais significativo à medida que consigam entender

a parte histórica, sua utilização e a resolução de situações-problema a partir de conceitos adquiridos.

Trigonometria; História da 

Matemática; Materiais 

manipuláveis



MATEMÁTICA

DEBORA CRISTINA 

DUARTE DOS ANJOS

MODELAGEM E 

MATEMÁTICA: A 

MATEMÁTICA NA 

PRÁTICA

Este trabalho tem como objetivo utilizar-se de uma Matemática que tenha mais significado para o aluno,

partindo de sua realidade social, desenvolvendo o senso crítico e participativo com relação aos

problemas financeiros da família, através do orçamento doméstico. Busca formar nos educandos noções

de economia, possibilitando-os participar das decisões financeiras da família, e ao mesmo tempo,

superar as dificuldades em relação “as quatro operações no 6º ano”, tornando assim, a disciplina de

matemática mais significativa e interessante. Dentre as diferentes tendências matemáticas, optou-se

pela Modelagem Matemática como proposta metodológica, já que essa, comprovadamente, permite

ações que envolvem os alunos de maneira significativa, partindo de problemas de relevância social,

possibilitando um conhecimento mais abrangente, com conceitos que tenham significação, unindo a

matemática e a realidade, possibilitando maior interação. Com o uso da modelagem Matemática, a

partir do Orçamento Doméstico, espera-se poder diminuir as dificuldades em relação a compreensão

das Quatro Operações. Para isso, utilizar-se-á da investigação dos gastos mensais da família,

relacionando-os a renda mensal e, desta forma, apresentar sugestões que visem proporcionar economia. 

Finalizando, espera-se desenvolver uma Matemática mais significativa e importante na formação do

aluno crítico e ativo, na transformação da realidade em que vive.

MODELAGEM 

MATEMÁTICA,ORÇAMENTO 

DOMÉSTICO,PLANEJAMENTO

MATEMÁTICA ILMA ANICETO

PORQUE A LETRA NA 

MATEMÁTICA ME DEIXA 

CONFUSO?

Este projeto propõe experimentar uma mudança no currículo, introduzindo os conceitos algébricos no

6º ano, e também uma mudança na prática pedagógica, por meio de práticas de ensino exploratórias e

atividades investigativas com intuito de envolver os alunos nas atividades matemáticas. O desafio é

articular essas perspectivas, de forma a promover o desenvolvimento do pensamento algébrico dos

alunos focando na generalização matemática a partir de diferentes tipos de tarefas que podem ser:

desafiantes, acessíveis, abertas ou fechadas de acordo com a necessidade dos alunos. As tarefas passam

a ter significados a partir das resoluções escritas dos alunos, argumentações e discussões coletivas,

ampliando sua compreensão a respeito dos conceitos básicos de aritmética.

pensamento algébrico; 

generalização; significados.

MATEMÁTICA

IRAILDE ANTONIA 

MORETTI BELTRAME

“A matemática na cultura 

da mandioca: associação 

entre teoria e prática na 

vida de estudantes de 8° 

e 9° ano da Escola 

Estadual do Campo de 

Mandiocaba, do distrito 

de Mandiocaba, 

Paranavaí/PR”

O processo de ensino aprendizagem nas escolas sempre encontrou algumas dificuldades, não sendo

diferente na área da matemática, onde foi criada uma cultura de aversão por causa da dificuldade de

envolvimento com os números e sua aplicabilidade na vida cotidiana. Essa dificuldade de aprender

matemática também vem sendo constatada em alguns alunos do Ensino Fundamental da Escola

Estadual do Campo de Mandiocaba. Muitos desses alunos estudam e trabalham na área rural com o

plantio e cultivo da mandioca, assim como seus pais, e não conseguem identificar a importância da

matemática em seus afazeres. Com a perspectiva de melhorar a aprendizagem de matemática desses

alunos, o presente projeto orienta-se sob o olhar da Etnomatemática e Modelagem Matemática,

analisando situações do dia a dia, no ambiente do trabalho, usando uma “matemática popular”. Tem

como objetivo motivar os alunos a identificar as relações entre a matemática em sala de aula e suas

atividades diárias, aproximando a matemática à prática e ao cultivo da mandioca.

ETNOMATEMÁTICA; 

MODELAGEM MATEMÁTICA; 

MANDIOCA



MATEMÁTICA

KATIA CILENE DE 

MELLO LONGHIN

“O PAPEL DAS 

AVALIAÇÕES EXTERNAS 

NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA”.

Trabalhar o pensamento matemático, por meio da resolução de problemas, pode tornar mais

significativa à aprendizagem de qualquer conteúdo do currículo básico da disciplina de matemática,

além de desenvolver a capacidade de resolver problemas do aluno, tanto na Matemática quanto em sua

vida. Dessa forma, o objetivo desse projeto é oportunizar o aluno do 6º ano o desenvolvimento da

capacidade de pensar por si mesmo, construir estratégias de resolução e argumentação, relacionando

diferentes conhecimentos e perseverando a busca de uma solução, quando se trata de resolução de

problemas. A problemática que se pretende responder é: Será que se utilizarmos as situações problemas

presentes nas avaliações externas e dessa forma criar em sala de aula, momentos de aprendizagem em

que os alunos cheguem a formular e entender as regras matemáticas aumenta sua capacidade de

pensar, refletir e desenvolver um discurso próprio e dessa forma, melhora seu desempenho nas

avaliações externas? Pois apesar das orientações curriculares e do esforço de docentes e gestores em

empreendê-las, o desempenho em matemática demonstrado pelos alunos na prática diária da sala de

aula e também nos resultados das avaliações internas e externas, mostra que ainda há muito a ser feito

para que os objetivos mínimos sejam atingidos. Assim, buscou-se formas de amenizar essas defasagens

por meio da tendência metodológica, resolução de problemas.

Resolução de problemas; 

Avaliação externa; 

Aprendizagem.

MATEMÁTICA

LIZETE DA SILVA 

PERECIN

Explorando os números 

inteiros por meio dos 

jogos matemáticos

O projeto intitulado “Explorando os números inteiros por meio dos jogos matemáticos”, tem como

objetivo geral aliar jogos manipulativos ao processo do ensino da Matemática proporcionando um

ambiente de aprendizagem em que há a exploração dos conceitos dos números inteiros, desenvolvendo

dessa forma habilidades de raciocínio, concentração, organização e criatividade e se justifica por

acreditar que os jogos se forem convenientemente planejados podem vir a ser um recurso pedagógico

capaz de propiciar a construção do conhecimento matemático, tendo em vista segundo alguns autores

que os números inteiros, mais especificamente os números negativos, no decorrer da história da

matemática, apresentaram alguns problemas quanto a sua aceitação e até nos dias atuais nos

deparamos com situações quanto ao entendimento do seu conceito, bem como das realizações de suas

operações básicas. Nesse contexto a problemática que se pretende responder é: Será que os jogos

matemáticos podem amenizar essas dificuldades de compreensão? A resposta à esse questionamento

foi embasada em um aprofundamento teórico abordando autores tais como: Glaeser, Moura, Polya,

Borin entre outros, não deixando de lado as DCE’s, o Currículo Básico.

Números inteiros; Jogos 

matemáticos; Aprendizagem.



MATEMÁTICA

MARIA BORIN DE 

OLIVEIRA

FRAÇÕES: EXPLORAR 

PARA COMPREENDER

A grande dificuldade que os alunos, em todos os níveis de ensino, encontram ao resolver situações

problemas e operações que envolvem números racionais, tem preocupado professores e pesquisadores

no mundo todo. Mesmo tendo contato com conceitos e propriedades relacionados às frações desde os

anos iniciais de escolarização, observa-se que a maioria dos alunos não compreendem esse conteúdo, e

lidam com ele somente de forma mecânica. Assim, compreendemos que é preciso reorganizar o ensino

das frações desde os anos iniciais. Na busca de alternativas para reformular o modo como abordamos

esse conteúdo nas turmas de sexto ano do Ensino Fundamental, observamos que estudiosos têm

defendido a Investigação Matemática, como sendo uma metodologia que contribui para a compreensão

dessa disciplina. Nesses estudos, destacam-se as práticas de ensino exploratório, em que os alunos

aprendem a partir do seu envolvimento com tarefas que contemplam ideias e representações

matemáticas que eles podem compreender e produzir significado. Desse modo, pretendemos investigar

o potencial de práticas de ensino exploratório para promover a aprendizagem matemática dos alunos do

6º. ano, a respeito do conteúdo de frações.

números racionais;ensino 

exploratório;tarefas 

exploratórias

MATEMÁTICA

MARIA ENI SANTANA 

PEREIRA

O software JClic como 

recurso pedagógico para 

promover aprendizagem 

matemática

Considerando a necessidade de o professor inovar e dinamizar sua prática pedagógica, colocando-a no

contexto atual da evolução tecnológica, é proposto uma intervenção pedagógica voltada para a

formação de professores da disciplina de Matemática. As tecnologias de informação e comunicação

(TICs) oportunizam aos alunos a expressão de ideias, a comunicação e a interação social, e se tornam

recursos indispensáveis à produção de saberes. Dessa forma, torna-se imprescindível investir em

processos de formação e aperfeiçoamento profissional/tecnológico, em que o professor possa se

familiarizar com as ferramentas tecnológicas e refletir a respeito do potencial pedagógico desses

recursos para promover a aprendizagem matemática dos alunos. O objetivo dessa intervenção

pedagógica é proporcionar aos professores um contexto de formação em que possam conhecer e

experimentar o software JClic, e refletir a respeito de possibilidades de utilizá-lo como recurso

pedagógico que favoreça o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos. Para a realização

desse trabalho, será constituído um grupo de estudos de professores, e serão realizados oito encontros

semanais de quatro horas, para estudar os recursos e o funcionamento do software, e elaborar

tarefas/projetos/dinâmicas que favoreçam a autonomia de aprendizagem do aluno.

Formação de professores de 

Matemática; Mídias tecnológicas; 

Software Jclic.



MATEMÁTICA

MARIA JULIA NUNES 

DA ROCHA

Compreender, interpretar 

e comunicar ideias 

matemáticas relacionadas 

aos números naturais

Um dos principais obstáculos que alunos do sexto ano do Ensino Fundamental encontram para aprender

matemática, é compreender e fazer uso da linguagem matemática, que possui seu próprio “alfabeto” e

sua “gramática”. No estabelecimento de ensino em que atuamos, há indicativos de que a maioria dos

estudantes não é capaz de resolver, adequadamente, tarefas matemáticas que exigem leitura e

interpretação, e que muitos não compreendem conceitos básicos relacionados ao Sistema de

Numeração Decimal e às operações básicas. Diante dessa problemática, percebe-se a necessidade de

intervir nesse processo o mais cedo possível, no sentido de promover a alfabetização matemática dos

alunos, o desenvolvimento da capacidade de pensar e comunicar ideias matemáticas, e criar

oportunidades para que possam ampliar sua compreensão a respeito desses conceitos matemáticos.

Nesse estudo, pretendemos investigar o potencial das práticas de ensino exploratório para o

desenvolvimento das capacidades de leitura, interpretação e escrita matemática dos alunos, e para a

compreensão do sistema de numeração decimal e das quatro operações básicas. De acordo com Ponte,

Brocardo, Oliveira (2005), as práticas de ensino exploratórias, em que os alunos se envolvem com

tarefas matemáticas exploratórias e investigativas, e são desafiados a ler, analisar, procurar diferentes

estratégias de resolução e justificá-las, podem favorecer a comunicação matemática e a aprendizagem

dos alunos.

Sistema de Numeração Decimal; 

Operações; Comunicação 

matemática; Ensino exploratório.

MATEMÁTICA

ORLANDO ADALTON 

MARQUEZE

A busca da 

conscientização contra 

destruição do patrimônio 

público como ato de 

vandalismo através de 

conteúdos matemáticos.

Percebemos no Ensino Fundamental que os alunos apresentam dificuldades ao fazer ligações dos

conteúdos matemáticos e suas aplicações nas diversas situações que ocorrem dentro da sociedade e que 

a matemática pode ajudar a ter uma visão diferenciada para melhor entender estas situações e como

elas realmente ocorrem e, ainda, que é possível através de uma prática de sala de aula expandir o

raciocínio matemático além da escola, onde o aluno possa entender melhor o que acontece a sua volta.

O presente projeto tem por objetivo trabalhar a conscientização para com os alunos do 7º ano do Ensino

Fundamental a respeito do vandalismo tendo como ferramenta principal para a busca destas possíveis

soluções a matemática, utilizando-se da estatística e tendo como suporte a educação fiscal. Serão

propostos procedimentos didáticos metodológicos baseados nas fundamentações que abordam a

importância do tratamento da informação, que desenvolve condições de leitura crítica dos fatos

ocorridos na sociedade retratando a importância de trabalhar os conteúdos contextualizados para que o

aluno possa entendê-los e, ainda, perceber as dimensões (culturais, econômicas, etc.) que ele pode

reunir, destacando a importância dos conhecimentos matemáticos acumulados pelo homem. Espera-se

com este projeto conscientizar os alunos sobre a importância da consciência crítica a respeito das

práticas sociais e para o exercício da cidadania.

Educação; Matemática; 

Cidadania; Vandalismo.



MATEMÁTICA

CELSO PORTES 

MEDINA

O ensino de funções com 

o auxílio do Geogebra.

Trabalho há vários anos com o conteúdo de funções com os alunos do ensino médio e percebo uma

grandiosa dificuldade que eles demonstram quando precisam aplicar o que estudaram na resolução de

situações problemas do dia a dia. A cada dia os nossos alunos ficam mais fascinados com as tecnologias

e estão ainda mais interessados, vigilantes e conectados com as mídias sociais e interativas, bem como a

jogos eletrônicos, celulares, livros digitais e a tudo o que se refere à internet. Foi pensando em situações

como estas que propomos elaborar e implementar um projeto que contemple o conteúdo de funções, o

presente trabalho visa melhorar as aprendizagem do conteúdo de funções dos alunos do ensino médio,

propondo alternativas e ferramentas, nesse caso o uso do software GEOGEBRA como suporte para que o

ensino da matemática seja compreendido pelos alunos como uma ciência e que sua aprendizagem possa

ser aplicada nas diferentes situações postas no dia a dia.

Educação;Tecnologia;Matemátic

a;Funções;Geogebra

MATEMÁTICA

CHIRLEY INES 

FRAPORTI TRESSINO

Música e Matemática no 

Ensino de Frações

Tendo em vista a dificuldade que os alunos do 6º ano têm em compreender frações, o presente projeto

tem por finalidade levar a escola uma forma inovadora e concreta de se ensinar frações com o auxílio

das notas musicais. Música; Matemática; Frações

MATEMÁTICA

CLAUDIANE 

SANAGIOTTO

Possibilidades de trabalho 

com as Mídias 

Tecnológicas: A 

Informática no Ensino dos 

Números Inteiros

Esta pesquisa tem por objetivo propor uma abordagem envolvendo o uso da informática educacional

com os alunos do 70 ano do (E.F.) no Colégio Padre Henrique Vicenzi, no processo de aprendizagem do

conteúdo com os Números Inteiros. Este trabalho apresenta a ferramenta JCLIC como uma possibilidade

de envolver a perspectiva lúdica e o desenvolvimento do raciocínio lógico.

Números Inteiros; Software 

JCLIC; Raciocínio Lógico; Lúdico

MATEMÁTICA

CLEIDE APARECIDA 

LASTA LIMA

EXPLORANDO 

CONCEITOS DE 

ESTATÍSTICA NO OITAVO 

ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL À LUZ DE 

SITUAÇÕES PROBLEMAS

Este projeto traz uma proposta de ensino na qual apresenta a Estatística como uma disciplina agradável

e motivadora com grande importância no dia a dia, ressaltando a necessidade em trabalhar a

Matemática para formar cidadãos aptos a viver em sociedade. A Estatística é um assunto pertinente ao

momento em que vivemos com o mundo tecnológico cada vez mais avançado e com tanta informação

que chega através de tabelas e gráficos e a proposta aqui é conhecer melhor a Estatística básica

auxiliando no processo ensino-aprendizagem através de pesquisas e práticas abordando assuntos

relacionados ao cotidiano do educando, buscando informações e acontecimentos da vida real,

observando dados para depois construir as tabelas e gráficos estabelecendo relações com alguns

conteúdos de Matemática no desenvolvimento das atividades, estimulando a aprendizagem onde são

apresentados no projeto diversos comentários de autores, discutindo e apresentando a Estatística como

uma disciplina importante no âmbito social, auxiliando na formação de cidadãos críticos e participativos

na sociedade. As atividades apresentadas ajuda na interação dos educandos motivando as aulas,

desenvolvendo o espírito investigativo, o raciocínio lógico, colaborando para a construção do

conhecimento, respeitando as diferenças de cada um, explorando suas potencialidades. : Estatística, Pesquisas, Ensino.



MATEMÁTICA

ELAINE LIMA DA SILVA 

FORNARI

O Uso do Tangram no 

Ensino de Frações em 

Turmas de 6º Ano

O ensino da Matemática é bastante complexo, já que sua aprendizagem depende de uma variedade de

fatores. Levando em consideração a dificuldade de grande parte dos alunos no aprendizado da

Matemática; principalmente quando se refere ao conteúdo de Frações acreditamos que os materiais

manipulativos, especialmente os jogos, contribuem muito para a formalização dos conceitos, facilitando

o processo de ensino e aprendizagem. Este projeto, tem o intuito de desenvolver pensamento lógico-

matemático, bem como a interpretação e análise crítica das situações reais, por meio do Tangram com

estratégias, trabalhando também o cálculo mental, a construção de conceitos matemáticos,

principalmente no conteúdo de frações, através de situações que estimulam a curiosidade, tornando o

aluno mais consciente da utilidade da matemática para resolver e analisar problemas na vida real.

Tangram; Frações; Ensino; 

Matemática

MATEMÁTICA

ERONDINA NUNES DA 

SILVA

Matemática Financeira na 

propriedade rural: uma 

proposta considerando-se 

a perspectiva da 

etnomatemática.

A matemática financeira consiste no ramo da matemática aplicada responsável pelo estudo do

comportamento do dinheiro no tempo, tendo em vista variáveis como a taxa de juros, o capital e o

tempo, conceitos e relações cujo domínio torna-se essencial, inclusive, aos proprietários de pequenas

propriedades rurais, tendo em vista o cenário delineado pelo dominador e sedutor sistema capitalista

que permeia o contexto contemporâneo. O projeto de intervenção pedagógica que ora se propõe

pretende auxiliar os jovens alunos do 2º ano do Curso Técnico em Agropecuária da Casa Familiar Rural

de Chopinzinho, na formação de noções e conceitos relativos à matemática financeira capazes de

contribuir para a administração de suas propriedades. Para isso, utilizar-se-á da etnomatemática, uma

tendência metodológica que se caracteriza pela valorização da história dos estudantes, pelo

reconhecimento e respeito à suas raízes culturais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza

exploratória de campo e teórica, pois constitui um delineamento da pesquisa qualitativa que possibilita

ao pesquisador estar em contato direto com as pessoas e suas preocupações.

Matemática Financeira; 

Etnomatemática; Propriedade 

Rural

MATEMÁTICA IARA PICCININ

TANGRAM: Material 

Didático Para o Ensino da 

Equivalência de Frações

Ao iniciar o 6º ano do Ensino Fundamental, os alunos sentem dificuldades de adaptação, alguns trazem

ainda dificuldades das séries anteriores que precisam ser superadas. O propósito deste projeto é utilizar

o Tangram como recurso didático nas aulas de Matemática para desenvolver o raciocínio lógico, a

concentração e a capacidade de compreender a equivalência de frações.

TANGRAM; Equivalência de 

Frações



MATEMÁTICA

KELIS CRISTINA DA 

SILVA

JOGOS: UM RECURSO 

PARA O PROCESSO DE 

ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA

A educação exerce um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas, neste sentido, busca-se

uma nova imagem da Matemática, visando superar a ansiedade que se criou em torno da disciplina,

valorizar o conhecimento trazido pelo aluno e desenvolver a capacidade de raciocínio, criatividade e

autonomia, inserindo a matemática de forma simples, objetiva e prazerosa. Com isso, para tornar o

trabalho com a Matemática mais próximo de nossos alunos, o projeto aqui apresentado traz em sua

essência a importância do jogo na construção e socialização do saber matemático, especificamente no

conteúdo de frações de acordo com a realidade do 6º Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual

de Pato Branco, localizada no município de Pato Branco PR. Para tanto, o jogo será utilizado como

suporte de ensino dentro do contexto pedagógico, proporcionando aos alunos a geração de novos

conhecimentos, novas possibilidades de raciocínio, sendo facilitador da aprendizagem, além de ser uma

forma divertida e prazerosa de aprender matemática.

Palavras-chave: Jogos 

matemáticos; Aprendizagem; 

frações

MATEMÁTICA

MARCIA REGINA 

PACHECO TOLEDO

O USO DO LABORATÓRIO 

DE MATEMÁTICA NO 

ENSINO TÉCNICO EM 

AGRPECUÁRIA

Este Projeto de Intervenção Pedagógica será implantado no Centro Estadual de Educação Profissional

Assis Brasil, com o objetivo de propor uma reflexão aos professores de matemática do ensino médio, no

início de cada ano letivo, sobre o domínio dos conteúdos considerados básicos para a resolução de

problemas nas diversas áreas do conhecimento. Como somos sabedores nossa clientela tem uma

defasagem enorme quando se trata dos conhecimentos matemáticos, como: operações envolvendo o

conjunto dos números reais, porcentagem, regra de três simples, noções de geometria plana e espacial,

transformações de medidas: comprimento, área, capacidade, massa e volume. O Laboratório de

Matemática vem ao encontro desta proposta como uma metodologia alternativa para sanar está

deficiência por meio da construção do conhecimento utilizando o manuseio de materiais concretos e

manipuláveis, despertando a criatividade, a curiosidade, a busca de alternativas de resolução por

caminhos diferentes, a exploração e a concretização do conhecimento proposto, além dos elos

existentes e suas aplicações nas disciplinas técnicas do curso de agropecuária. Isto será possível no

momento em que for proporcionado aulas interdisciplinares e contextualizadas no espaço escolar, isto é, 

na fazenda escola, primeiramente será realizado uma aula externa em um dos setores, onde será feito o

laço entre as disciplinas mostrando ao aluno que os conhecimentos matemáticos são importantes tanto

em sua vida escolar quanto na profissional. O raciocínio matemático ajudará na busca rápida de soluções 

e na tomadas de decisões. O Laboratório de Matemática é o local ideal para que o aluno solidifique seu

raciocínio por meio da investigação, tentativas/ experiências em grupo

Laboratório de Matemática; 

Matemática; Contextualização; 

Interdisciplinaridade



MATEMÁTICA MARINEZ LORENCI

Caleidociclo: um divertido 

brinquedo matemático

A presente pesquisa tem como objetivo utilizar metodologias de ensino que aprofundem os conteúdos

de geometria tendo como base a construção do caleidociclo, visando uma aprendizagem mais elaborada

da geometria e fazendo relações da mesma com o mundo que nos cerca. O projeto será desenvolvido

com os alunos do 6º ano, onde a maioria se enquadra numa faixa etária que necessita observar e

manipular materiais para que sua aprendizagem ocorra com êxito. O Caleidociclo é uma figura plana,

que passa por uma metamorfose até torná-la uma figura espacial, e é composta por tetraedros que

giram em torno de si próprios. É um anel mágico, que muda de cores ou de temas, é a arte retirada do

plano, dando vida a objetos bidimensionais, ou seja, um divertido brinquedo matemático que permite

relacionar os eixos da matemática: Grandezas e Medidas, Espaço e Forma, Números e Operações, ao

mesmo tempo na aprendizagem. Essa relação entre os eixos e a aprendizagem torna o caleidociclo uma

ferramenta muito importante para o ensino da matemática, pois, a construção do mesmo envolve uma

série de conceitos matemáticos que são explorados conforme vão surgindo elementos favoráveis aos

cálculos e descobertas. Será uma experiência onde as atividades propostas levarão o aluno a construir

seus conceitos e desenvolver suas capacidades geométricas.

Geometria;caleidociclo;lúdico;co

ncreto

MATEMÁTICA

MARIVANIA 

BONOMETTI MEDINA

O uso do software 

GeoGebra no ensino da 

geometria no 8º ano

Este projeto consiste no estudo da geometria no 8º ano do ensino fundamental com ênfase na

metodologia de ensino mídias tecnológicas, utilizando o software GeoGebra como ferramenta de ensino. 

Mas, esta não será a única metodologia a ser utilizada, buscar-se-á a articulação entre as diferentes

tendências metodológicas propostas nas DCEs.

Educação; Ensino; Geometria; 

Metodologia; Tecnologia

MATEMÁTICA

MARIZA ANTONINHA 

SECCO

O Uso do Software 

Geogebra no Estudo de 

alguns Tópicos de Álgebra 

Linear

Este projeto relaciona-se a um estudo sobre Tendências Metodológicas em Educação Matemática.

Dentre as várias tendências nos limitamos ao estudo em Mídias Tecnológicas e em especial ao Software

Geogebra e, em virtude das características do software que propicia uma grande dinamicidade e facilita

propor atividades de caráter investigativo fizemos um breve estudo também sobre a Investigação

Matemática em razão dessas metodologias complementarem-se uma à outra. Em relação aos conteúdos

da área nos propomos trabalhar com o conteúdo estruturante de Números e Álgebra e com conteúdos

básicos de Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. Este projeto será implementado com alunos do

3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual de Pato Branco – EFMEPN da cidade e NRE de Pato Branco

e, visa responder a questão: Como as Tecnologias, em especial o Software Geogebra, podem contribuir

na socialização do conhecimento de Álgebra Linear?

MÍDIAS TECNOLÓGICAS; 

GEOGEBRA; ÁLGEBRA LINEAR; 

INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA



MATEMÁTICA

MARIZETE DA SILVA 

GAWENDA

A arte do Origami como 

ferramenta de 

aprendizagem da 

geometria

O presente projeto será aplicado aos alunos do 6º ano do ensino fundamental. Este tem por objetivo

permitir aos educandos através da Arte do Origami (palavra japonesa formada por Ori que significa

dobrar e Kami que significa papel) a construção de conceitos geométricos de forma lúdica, concreta,

significativa e aplicável na resolução das situações-problemas presentes no cotidiano dos mesmos.

Através desse recurso metodológico o aluno ao manipular papeis irá se deparar a cada vinco ou

movimento da dobradura com retas, ângulos, polígonos e poliedros. Tais conceitos serão investigados,

possibilitando ao aluno ampliar os seus conhecimentos geométricos formais, adquiridos inicialmente de

maneira informal mediante a observação da natureza ou das construções humanas. O Origami integra,

dentre outros campos do conhecimento, Geometria e Arte e oportuniza ao aluno desenvolver a

comunicação e estabelecer as relações aluno/professor e aluno/aluno. Além de despertar a criatividade,

estimular habilidades motoras, desenvolver tanto a organização através da sequência dos vincos, bem

como a coordenação motora fina e a memorização, proporciona ainda aos alunos momentos de

interiorização e de expressão de estados emocionais. As dobraduras que por vezes eram “indesejadas”

nas aulas por dispersarem a atenção dos alunos, podem dessa forma, quando bem exploradas, ser

convertidas em um recurso pedagógico facilitador da aprendizagem e do despertar pelo prazer em

aprender. geometria;origami;ensino

MATEMÁTICA

ALDEMARA DE FATIMA 

SCHADECK 

NASCIMENTO LOPES

Formação financeira e 

cidadã para alunos do 

Ensino Médio

O objetivo deste projeto é propiciar aos alunos do 1º ano do Ensino Médio de um colégio de Palmital,

planejar financeiramente sua vida e a de sua família, bem como alertá-los para o consumo consciente,

uma vez que os conhecimentos sobre esse assunto por parte dos alunos são insuficientes para que

possam defender seus direitos e/ ou cumprir seus deveres no mundo dos negócios. A escolha do tema

Educação Financeira propõe trabalhar a matemática financeira de forma contextualizada, dando ênfase

ao conteúdo estruturante Tratamento da Informação, articulado à Resolução de Problemas,

desenvolvendo cálculos de porcentagem e juros para que os alunos possam compreender o mecanismo

de compra, créditos, poupança. Será dada ênfase também às Mídias Tecnológicas, em atividades

realizadas por meio da planilha Broffice Calc e do Microsoft Graph, para facilitar os trabalhos

matemáticos e também possibilitar aos alunos conhecerem outra forma de tratar informações. Visto

que a educação financeira e a educação ambiental se entrelaçam fortemente, pretende-se também

propor atividades que venham demonstrar que se precisa de novos modelos de produção e consumo,

buscando o equilíbrio entre o custo financeiro e o custo ambiental, além de incentivar o espírito de

liderança e coletividade.

Educação Financeira; Tratamento 

da Informação; Consumo 

Consciente; Resolução de 

Problemas; Mídias Tecnologias



MATEMÁTICA ANGELA MARIA KNUPP

O ensino de uma 

matemática significativa 

para o aluno.

A disciplina de Matemática é sem dúvida, uma das disciplinas em que os alunos mais encontram

dificuldades, um dos motivos é por não conseguir aplicar ou ao menos visualizar o que estuda nas

situações que vive diariamente. A proposta que esse projeto traz, baseia-se em aproximar os conteúdos

matemáticos trabalhados em sala de aula, com o dia a dia desses alunos, sem minimizar a importância

ou grau de complexidade dos mesmos. Para isso, propõe-se um estudo mais aprofundado da Pedagogia

Histórico-Crítica sugerida por Saviani, bem como a possibilitar situações onde seja possível estabelecer a

relação conteúdo e cotidiano, fazendo uso das Tendências Metodológicas da Educação Matemática

citadas nas Diretrizes Curriculares de Matemática para a Educação Básica. O Projeto tem como

objetivos, melhorar nos professores de Matemática o hábito pela pesquisa e elaboração de aulas

relacionadas à realidade do aluno; disponibilizar sugestões de atividades contemplando essa realidade;

tornar as aulas de Matemática mais significativas e atrativas; e melhorar o rendimento escolar dos

educandos. Buscando alcançar esses objetivos, será realizada uma capacitação para os professores de

Matemática, onde pretendemos estimular discussões sobre as práticas pedagógicas atuais, e apresentar

as sugestões desse projeto bem como da Produção Didática. Almejamos contribuir para uma melhora no

processo de ensino aprendizagem da disciplina de Matemática acreditando no que disse Saviani (1991,

p. 84) ao afirmar que “O povo precisa da escola para ter acesso ao saber erudito, ao saber sistematizado

e, em conseqüência, para expressar de forma elaborada os conteúdos da cultura popular que

correspondem aos seus interesses.”

Matemática 

Significativa;Pedagogia Histórico-

Crítica;Sugestões de Atividades 

Matemáticas

MATEMÁTICA

ELIANE SOUZA 

MARTINS

Matemática e Futebol: 

driblando os problemas 

da Matemática

A matemática é uma disciplina bastante temida pelos estudantes, causando assim, medo e insegurança

em relação aos conteúdos estudados. Sabemos que os conhecimentos matemáticos são de fundamental

importância para compreender e atuar no mundo. Neste sentido e por meio de atividades relacionadas

ao futebol, busca-se neste trabalho tornar as aulas de matemática mais atraentes e produtivas,

estimulando a autoestima e assim minimizando as dificuldades de aprendizagem. Além disso, acredita-

se que tais dificuldades de aprendizagem seriam superadas se os conteúdos fossem trabalhados de

forma contextualizada deixando a matemática mais próxima da realidade do aluno. Destaca-se assim, a

metodologia de resolução de problemas, uma vez que o conhecimento matemático ganha significado

quando os alunos se deparam com situações desafiadoras e buscam estratégias de resolução. O projeto

será desenvolvido com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental

Educação Matemática; Futebol; 

Resolução de Problemas; Ensino 

Fundamental.



MATEMÁTICA LUCIANA KELNIHAR

Possibilidades e limites do 

Laboratório de Ensino da 

Matemática no Ensino 

Médio.

Os Laboratórios de Ensino da Matemática foram criados mediante a necessidade de relacionar o

cotidiano dos alunos com a sua vida escolar, com ênfase na aprendizagem científica, entretanto, verifica-

se que ainda são pouco utilizados pelas escolas. Com o propósito de contribuir para a mudança deste

cenário, o objetivo deste trabalho é mostrar aos professores da rede estadual de ensino a importância,

possibilidades e limites do uso do Laboratório de Ensino da Matemática no Ensino Médio. Pretende-se

desenvolver com os docentes atividades de construção e a elaboração de materiais didáticos como

sólidos, figuras, quebra-cabeças, jogos, textos, imagens, entre outros. Espera-se que os professores

avaliem a utilização do laboratório como uma possibilidade pedagógica de desenvolver no aluno a

curiosidade e o gosto de aprender matemática, além de estimular a compreensão de conceitos por meio

da investigação matemática.

Laboratório de Matemática; 

Ensino Médio; Investigação 

Matemática;

MATEMÁTICA

LUIZA WANDERLEIA 

PETRECHEN

A TABUADA DE FORMA 

LÚDICA NO 6º ANO

O presente projeto justifica-se pela necessidade de se trabalhar a tabuada de forma lúdica no 6º ano,

visto que há tempos a tabuada vem sendo trabalhada como um conjunto de números a serem

decorados e se faz necessário essa mudança no processo de ensino aprendizagem nas aulas de

matemática. Nesse sentido, iremos destacar formas diferenciadas para auxiliar no ensino da tabuada,

destacando à utilização de materiais concretos para a formação de conceitos, bem como, o uso de jogos

para trabalhar e melhorar a compreensão deste conteúdo, contribuindo para que a aprendizagem da

disciplina seja mais efetiva. Ensinar matemática de forma aceitável, sempre foi um grande desafio para

os professores em todas as séries, e as operações de multiplicação e divisão apresentam um impasse

para o aprendizado das crianças até os dias de hoje. Uma prova disso, é que os educandos apresentam

grande resistência à popularmente chamada “Tabuada de vezes” e este fato resultam de um ensino

tradicional e arcaico da multiplicação nas escolas, onde educandos se veem obrigados a decorar as

operações e saber operacionalizá-las a qualquer custo. Diante disso, percebe-se a necessidade de se

trabalhar a matemática de forma lúdica, utilizando de brincadeiras e jogos para estimular a

aprendizagem dos educandos. tabuada, jogos, lúdico

MATEMÁTICA

MARCIA CAVASSIM 

DELINSKI

Matemática e Atletismo: 

trabalhando com 

informações do cotidiano.

Visando mostrar aos alunos a relação entre o que aprendem em sala de aula e o seu dia a dia, optou-se

pelo tema matemática e esporte, especialmente sobre atletismo, com ênfase ao conteúdo estruturante

Tratamento da Informação, articulando-o com as Tendências Metodológicas da Educação Matemática,

Resolução de Problemas e as Mídias Tecnológicas. As atividades serão desenvolvidas com alunos do 9º

ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Dr João Ferreira Neves, na cidade de Palmital. Por meio

desse trabalho, o que se quer é demonstrar como a matemática está presente em nosso cotidiano de

uma forma prática e objetiva, o qual os estudantes utilizarão tabelas e gráficos, com o auxílio da planilha

eletrônica Broffice.org.calc. e números relativos para interpretação e análise dos resultados dos atletas e

o que é necessário para um bom treinamento e como obter bons resultados. Enquanto educadores,

além de oferecer ferramentas com relação à vida profissional dos alunos, também é nossa função fazer

deles cidadãos mais saudáveis e conscientes em relação ao que é viver com qualidade de vida.

Tratamento da Informação; 

Atletismo; Qualidade de vida; 

Ensino Fundamental.



MATEMÁTICA

ROSE MARIA PORFIRIO 

PULGA

br office calc e a 

calculadora, tecnologias 

presente na escola, como 

recurso pedagógico nas 

aulas de Matemática

A calculadora e a planilha eletrônica representa um recurso tecnológico presente na sociedade há muito

tempo e pode colaborar muito no aprendizado de diversos conteúdos da disciplina de Matemática. Além

disso, é uma ferramenta de baixo custo e apontada por pesquisas realizadas na área de Educação

Matemática como sendo importante no ensino e aprendizagem do aluno. O futuro dos alunos, onde o

avanço tecnológico surpreende a cada dia, estão relacionadas com o uso eficaz e a exploração de

tecnologias. A calculadora deve ser explorada de forma reflexiva de modo a melhorar o desempenho em

Matemática na sala de aula. É inevitável no contexto da escola pública do estado do Paraná o uso de

recursos tecnológicos, visto que, a Secretaria de Estado da Educação disponibiliza vários aparatos

tecnológicos para auxiliam em espaços pedagógicos. O uso desta tecnologia em sala de aula deve ser

fundamentado, ou melhor, deve-se ter um plano de trabalho bem elaborado em que contemple a

tecnologia, bem como, deixar claro o propósito que de utilizá-la em sala de aula. A esse respeito pode-se

utilizá-la como uma ferramenta poderosa, que nos contribui de forma dinâmica e atrativa nos conteúdos

propostos. Diante de vários apontamentos disponíveis na literatura e de relatos de experiência essa

discussão é um tema ativo. No presente trabalho, pretende-se realizar um estudo sobre o tema,

propondo-se alternativa de encaminhamento e experiências em sala de aula. calculadora; planilha eletrônica

MATEMÁTICA

ROSILENE SPROT DOS 

SANTOS

O Laboratório de 

Matemática como um 

espaço epistemológico.

O objetivo geral desse projeto é desenvolver atividades de Laboratório de Matemática, de cunho

investigativo, utilizando materiais manipuláveis junto aos professores da rede estadual de ensino. Para o

desenvolvimento deste trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, em livros e artigos científicos,

com a finalidade de investigar e compreender de que forma o uso dos materiais didáticos manipuláveis

pode intervir no processo de ensino aprendizagem da matemática, tendo em vista que estes

proporcionam aos alunos maior interesse pelos conteúdos estudados. Nessa proposta, o professor

deverá atuar como um mediador na construção do conhecimento matemático, orientando o aluno a

realizar uma ação reflexiva sobre MD durante a atividade experimental. O tema é pertinente porque

nota-se a pouca utilização de materiais didáticos nas escolas junto aos professores da rede estadual de

ensino de Matemática do Núcleo de Pitanga. Pensamos que se promovermos um ensino de Matemática

no qual o educando seja sujeito ativo no processo, mais claro, coerente e significativo será seu

aprendizado.

Laboratório de Matemática; 

Ensino Médio; professores;



MATEMÁTICA

SILVANA BOIKO 

MARTINS RIBEIRO

A ROTAÇÃO DE 

PASTAGEM COMO 

RECURSO PEDAGÓGICO 

NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA

O presente projeto que será desenvolvido com o oitavo ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual

José de Anchieta EFNMP, em Santa Maria do Oeste, procurará através da Modelagem Matemática, que

é uma estratégia de aprendizagem seguindo etapas, abordar situações do cotidiano utilizando-se a

estratégia de Rotação de Pastagem nas propriedades rurais como meio motivador para o ensino de

matemática. Esta técnica consiste na permanência de animais em piquetes por curtos intervalos de

tempo. Para o desenvolvimento do trabalho serão realizadas entrevistas, pesquisas, levando em conta o

tamanho dos piquetes, o manuseio, envolvendo conteúdos matemáticos como unidades de medidas,

porcentagem, regra de três, entre outros. Também serão utilizados instrumentos tecnológicos para

facilitar e auxiliar a resolução de problemas do cotidiano, com o objetivo de enriquecer os

conhecimentos matemáticos dos estudantes.

Modelagem Matemática, 

Rotação de Pastagem, Resolução 

de Problemas

MATEMÁTICA

ZEILA TEREZINHA SILVA 

WALTER

O USO DE EMBALAGENS 

COMO RECURSO 

PEDAGÓGICO NO ENSINO 

DE MATEMÁTICA

As Diretrizes Curriculares de Matemática para a Educação Básica prevêem a formação de um estudante

crítico, capaz de agir com autonomia nas suas relações sociais e, para isso, é preciso que ele se aproprie

também de conhecimentos matemáticos. Para que isso ocorra torna-se necessário rever a metodologia

que vêm sendo empregada nas aulas de matemática, permitindo que haja uma participação efetiva do

aluno em sua aprendizagem, despertando a sua curiosidade e criatividade, que se valorize a interação

entre aluno e professor. Portanto este projeto visa utilizar o recurso das embalagens através da

Modelagem Matemática para estimular a aquisição dos conhecimentos de Geometria no oitavo ano do

Ensino Fundamental na disciplina de Matemática, no Colégio Estadual do Campo de São Manoel de

Santa Maria do Oeste. Assim busca-se transformar problemas da realidade em problemas matemáticos

e com isso fazer com que os alunos entendam a importância da matemática no seu cotidiano.

Geometria, Embalagens, 

Modelagem Matemática

MATEMÁTICA ADRIANE BOLDT

MATEMÁTICA E A 

VALORIZAÇÃO DA 

DIVERSIDADE

O objetivo da obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos

estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio é promover uma educação que reconheça a

diversidade cultural do Brasil, e oportunizar a valorização de questões étnicas. O intuito deste trabalho é

mostrar a importância da história e cultura afro-brasileira buscando alternativas para inserir o estudo da

diversidade cultural do Brasil nas aulas de Matemática de maneira positiva, colaborando para que se

diminua o preconceito e o aluno possa participar do processo de construção do conhecimento. A

utilização do jogo enquanto metodologia de ensino abre as portas para um novo despertar no processo

ensino e aprendizagem. Será proposta uma atividade lúdica através do jogo Mancala como forma de

interação entre alunos/conhecimento matemático. Sendo este jogo de origem africana, ele possibilitará

o conhecimento da história e cultura afro-brasileira, ferramenta que será extremamente útil para o

aprendizado como para a identificação do aluno enquanto sujeito. Com esta proposta, muitos conceitos

matemáticos podem ser resgatados, tais como, o trabalho com estatística, por exemplo, na coleta de

dados, tabulação dos resultados para montagem de gráficos e tabelas. diversidade, estatística, jogos



MATEMÁTICA

ALESSANDRA 

MACHADO DA MOTA

Operações com Números 

Decimais no Comércio 

Virtual

Este trabalho é uma proposta de intervenção pedagógica na realidade escolar de uma turma do 6° ano,

do ensino fundamental, na disciplina de matemática. A intervenção aborda o ensino das quatro

operações fundamentais com números decimais utilizando, como recurso tecnológico, o comércio

virtual. Neste ambiente virtual, os alunos podem coletar os preços dos produtos, que serão utilizados

nas atividades, para realização das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão por número

natural, todas envolvendo os preços dos produtos como números decimais. A formalização deste

conhecimento é feita com a explanação dos algoritmos das operações. Duas avaliações, uma inicial e

outra final, serão aplicadas com intuito de comparar os avanços, que os alunos obtiveram, após a

utilização do recurso tecnológico, como estratégia para assegurar a aquisição deste conhecimento.

Números Decimais; Operações; 

Comércio Virtual.

MATEMÁTICA

ANA CELIA KLAS 

BLANSKI PINHEIRO

Desenvolvimento de 

conceitos geométricos 

através de 

dobraduras,vincos e papel

O ensino de Geometria nem sempre é um trabalho fácil; nos primeiros passos os alunos podem

apresentar dificuldades na visualização de figuras geométricas apresentadas apenas através dos livros

didáticos. De maneira a minimizar este e outros problemas de ensino-aprendizagem o aluno terá mais

proveito se puder manusear, construir e interagir com as formas geométricas. A utilização de vincos e

dobras no papel evidencia mais facilmente os elementos e propriedades geométricas dos triângulos e

quadriláteros notáveis proporcionando momentos de atividades exploratórias de aprendizagem de

modo a potencializar o ensino de Geometria. O conhecimento geométrico não deve ser simplesmente

acumulado e reproduzido mecanicamente, mas sim construído. O presente trabalho tem como objetivo

principal a procura de um ensino-aprendizagem dinâmico e motivador da Geometria, através de

dobraduras, vincos e papel. Haverá a busca constante pela contextualização da Geometria com o

cotidiano dos alunos usando material didático diferenciado, contando com os recursos da curiosidade,

da experimentação e concretização através de atividades lúdicas.

Conhecimento geométrico; 

atividade ludicas no ensino da 

geometria

MATEMÁTICA

ELIANE GRUNOW 

KUIPERS

Planejamento Econômico 

de Empresas

A abordagem sobre a importância da matemática financeira na vida das pessoas e a educação

empreendedora como o despertar para a busca de oportunidades são o foco deste trabalho que tem por

objetivo auxiliar os alunos a refletirem sobre a importância dos conteúdos de matemática financeira

através da organização e administração de uma empresa. A metodologia utilizada é a modelagem

matemática na forma de pesquisa-ação no contexto escolar. Os sujeitos serão os alunos como

empresários e o professor o orientador das atividades. Será privilegiado o autoaprendizado e a busca de

informações para o planejamento da empresa será mediante pesquisas em sites, livros e entrevistas

com empreendedores. Através do trabalho com uma empresa os alunos podem adquirir noções de

administração e do mercado financeiro e aplicá-las em casa junto a suas famílias, e também

conscientizar-se do valor do trabalho informal como ajuda financeira.

matemática financeira; educação 

empreendedora



MATEMÁTICA

FABIANE VALERIA 

MOREIRA

A ESTATÍSTICA COMO 

FERRAMENTA DA 

MATEMÁTICA APLICADA 

PARA CONTRIBUIR NO 

CONTROLE DO EXCESSO 

DE PESO DOS ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO DO 

COLÉGIO ESTADUAL 

SENADOR CORREIA.

A Estatística é um dos ramos mais antigos da história da Matemática Aplicada e suas ferramentas

contribuem na formação do cidadão tanto para a compreensão do mundo quanto nas suas relações de

consumo. Ela tratará dos cálculos e fórmulas como IMC, coleta de dados, tabulação, tabelas,

representações gráficas, porcentagem, entre outros. Portanto, a tarefa de aplicar as ferramentas

estatísticas tornar-se-á mais fácil sendo que se trata de um novo paradigma, no qual, os alunos farão a

interdisciplinaridade entre várias áreas do conhecimento a fim de buscar e priorizar a qualidade de vida

utilizando um dos alicerces: A Estatística. Nas últimas décadas, as crianças tornaram-se menos ativas,

induzidas pelos avanços tecnológicos além de possuírem uma alimentação industrializada, uma vida

sedentária e faltar-lhes relações interpessoais. Pretende-se com esse projeto levar os educandos a

aplicar de forma prática os cálculos e resultados estatísticos a fim de conscientizá-los sobre as causas

contemporâneas da obesidade e que possíveis intervenções poderão tomar para minimizar os efeitos

negativos da obesidade juvenil. A pesquisa será aplicada entre educandos de ambos os sexos,

envolvendo o ensino médio, a qual contribuirá para o combate do chamado mal do século: “A

Obesidade”. Com o projeto, será desenvolvida nos alunos a consciência da importância de uma

alimentação saudável e de exercícios físicos que previnem a obesidade e, consequentemente,

contribuirá para uma melhora na qualidade de vida dos mesmos.

Estatística; obesidade; 

conscientização.

MATEMÁTICA

GLAUCIA MARISE 

SCORTEGAGNA

Atividades para tornar 

significativa a 

aprendizagem em 

geometria analítica no 

ensino médio

Este trabalho será desenvolvido com alunos do terceiro ano do ensino médio do colégio General Osório.

Tem como objetivo oportunizar uma aprendizagem significativa em geometria analítica por meio do

desenvolvimento de atividades referentes aos conteúdos que envolvem o estudo dos pontos e também

das retas. Para tanto, tomaremos como referencial a teoria de Ausebel. Este autor afirma que a

aprendizagem deve ter sentido para o aluno, e por esta razão o novo conhecimento deve se articular

com o já existente. Neste sentido, conhecer o que o aluno já sabe é primordial para orientar a

organização das atividades. Num primeiro momento uma avaliação diagnóstica permitirá obter as

informações necessárias para o andamento do trabalho. Num segundo momento as atividades serão

aplicadas aos alunos que, reunidos em grupos responderão questionamentos e exercícios sobre pontos e

retas. Cabe ressaltar que cada equipe receberá livros da biblioteca contendo informações referentes aos

conhecimentos pré-requisitos necessários a resolução das atividades. Em seguida, cada equipe

apresentará o seu modo de resolução. Buscamos com este trabalho o envolvimento do aluno nas

atividades propostas. E também a possibilidade de oferecer uma chance para modificar a atitude

negativa do aluno em relação a aprendizagem desses conteúdos, já que estudos apontam que, os

conceitos geométricos só serão abstraídos se forem compreendidos. Finalmente uma nova avaliação

será realizada com o propósito de verificar se a aprendizagem ocorreu.

Geometria analítica; 

aprendizagem significativa; 

atividades.



MATEMÁTICA HILDA BORKOSKI

Endividamento da 

População

Atualmente no ambiente escolar encontramos uma grande gama de coisas que a escola deve fazer para

que esteja mais próxima das crianças, adolescentes e jovens do século XXI. Encontramos essas

tendências nas diretrizes curriculares, no acesso à informática, na utilização de multimeios pelos

professores e também na Educação Financeira. Este trabalho pretende levantar a problemática da

Educação Financeira com os alunos, levá-los à reflexão e posteriormente desenvolver atividades que os

conscientize da importância em ter uma vida financeira saudável. Além disto a temática nos leva a um

aprofundamento e possíveis correções referentes ao ensino da matemática formal.

Matemática Financeira, 

Endividamento, Ensino da 

Matemática

MATEMÁTICA

MARIA CECILIA 

CARNEIRO 

CUNNINGHAM

A construção das regras 

de sinais no conjunto Z, 

na EJA, por meio de 

atividades com 

calculadora.

A partir de uma reflexão sobre a prática de ensino da matemática no ensino médio da EJA, tem -se

constatado que os alunos apresentam dificuldades nas operações com números inteiros(regra de sinais).

Portanto, tendo em vista a diversidade que a EJA contempla, considerando as diferentes culturas e

saberes, faz-se necessário adequar a estrutura de ensino dessa modalidade já existente, levando-se em

conta as especificidades. Neste sentido, este projeto será desenvolvido no CEEBJA - Profª Amélia

Madalena Silveira Barreto Vaz, no município de Castro, com alunos do ensino médio e que tem por

objetivo: conhecer e aplicar metodologias diferenciadas no processo ensino aprendizagem das

operações com números inteiros. Na estratégia de ação estão previstas atividades envolvendo as

operações com inteiros, utilizando a calculadora, cujo objetivo é a construção das regras de sinais. Este

processo será acompanhado de uma avaliação diagnóstica e processual. Espera-se que os alunos

consigam descobrir e assimilar as regras de sinais, aplicando-as de forma correta nos conteúdos do

ensino médio.

Calculadora;EJA;Matemática;Nú

meros Inteiros;Regra de sinais.

MATEMÁTICA

MARIA GORETTI 

SOARES DA ROSA

Leitura e interpretação de 

textos e enunciados de 

problemas matemáticos: 

trilhando caminhos na 

busca da competência 

leitora

Ler e interpretar uma situação matemática proposta é fundamental para a sua resolução. Observa-se

que diante de uma atividade matemática apresentada através de um texto simples, muitos alunos

realizam a leitura de forma mecânica, sem a devida atenção, não conseguindo estabelecer um plano de

resolução, o que acaba levando-os ao desestímulo em relação ao estudo da Matemática, e isso também

se aplica às outras áreas do conhecimento. Somente ler e falar não basta. É preciso saber ler, escrever e

interpretar muito bem, uma vez que dominar a língua materna é condição básica para a boa

comunicação e para o êxito profissional, portanto influencia no raciocínio matemático. O processo de

ensino e aprendizagem da Matemática não se limita na memorização de fórmulas, na aplicação de

regras e na repetição exaustiva de algoritmos, mas, na habilidade em interpretar e resolver as situações

cotidianas utilizando o raciocínio matemático. Desta forma propõe-se neste trabalho estudar sobre os

possíveis encaminhamentos didático-pedagógicos que podem auxiliar no desenvolvimento da leitura e

interpretação de textos/enunciados matemáticos, desmistificando a língua materna para que dessa

forma, não se tornem obstáculos na compreensão e resolução das atividades matemáticas propostas.

matemática; leitura; 

interpretação; língua materna



MATEMÁTICA MARIA ISABEL BATISTA

Uma proposta para o 

trabalho com medidas 

utilizando atividades 

práticas e a Investigação 

Matemática

Os alunos têm contato com os conteúdos de medidas desde o início da sua vida escolar, pois estes estão

contemplados nos principais documentos de orientações curriculares, já nas séries iniciais. Contudo,

muitos alunos que terminam o sexto ano não tem domínio dos conceitos básicos desses conteúdos.

Buscando sanar essas dificuldades, a presente proposta consiste em se trabalhar, de maneira

diferenciada, os conteúdos de medidas de comprimento, área, volume e capacidade com alunos que

iniciam o sétimo ano. Para isso será utilizada a metodologia da Investigação Matemática. No trabalho

com atividades investigativas as questões não são restritas a aplicação de procedimentos, sendo

utilizadas, situações que permitem distintos processos de descoberta da solução, o que potencializa a

apropriação de significados dos conceitos matemáticos. Por meio da Investigação Matemática o aluno é

incentivado a experimentar, discutir, argumentar, conjecturar e tomar decisões. Com a utilização dessa

metodologia o aluno é chamado a participar o tempo todo, trabalhando em equipes. O professor

desempenha o papel de monitor, mediador entre o conhecimento matemático formal e o aluno. As

atividades serão desenvolvidas envolvendo todos os alunos da turma, durante as aulas e em algumas

oficinas no contraturno. Ao longo do desenvolvimento das atividades, todo o raciocínio do aluno será

considerado e quando surgirem erros, esses não serão ignorados, as respostas serão analisadas, e

servirão de ponto de partida para novas descobertas.

Investigação Matemática; 

Medidas de comprimento; 

sétimo ano

MATEMÁTICA

SIRLEI TERESINHA 

MAYER

Jogo Crédito Rural: uma 

forma de buscar 

significância nos 

conceitos matemáticos.

O uso de jogos didáticos no ensino de matemática configura-se como uma estratégia metodológica que

possibilita a contextualização e significação dos conteúdos para a vida dos educandos. Logo, a proposta

deste grupo de estudo está pautada na realização da releitura do jogo “banco imobiliário” adaptando a

realidade dos educandos, permitindo aos sujeitos vivenciarem as noções matemáticas contidas na ação

do jogo e relacionar os conceitos aprendidos na disciplina de matemática. A metodologia empregada na

construção do jogo contará com adaptações no tabuleiro, estratégias de jogada, uso de unidades de

pesos/medidas utilizados na área rural, conhecimentos do sistema monetário, buscando estabelecer

uma relação entre a prática vivenciada pelo educando e os conhecimentos matemáticos utilizados na

vida diária. Neste contexto a confecção do “Jogo Crédito Rural”, permitirá desenvolver por meio lúdico o

aprimoramento de conceitos matemáticos, tornando a aprendizagem contextualizada, exploratória e

utilizável em situações cotidianas vividas pelos educandos, consequentemente mudando a rotina da sala

de aula.

Jogo Pedagógico - Raciocínio 

Lógico - Matemática.

MATEMÁTICA

URSULA DENISE 

PIMENTEL DA SILVA

O USO DE JOGOS NO 

ENSINO DAS QUATRO 

OPERAÇÕES COM 

NÚMEROS NATURAIS.

O ensino da matemática por meios dos jogos estimula o aluno de tal forma que contribui para um

facilitador da aprendizagem pois amplia suas experiências bem como desperta a ludicidade. E esse

trabalho terá como proposta analisar como os jogos podem contribuir para auxiliar o processo

ensino/aprendizagem nas aulas de matemática do 6º ano do ensino fundamental. O objetivo geral é

possibilitar a aprendizagem das quatro operações através de jogos educativos. Os jogos serão

trabalhados para que os conceitos matemáticos nas quatro operações com números naturais se amplie.

Serão usados cartelas de jogos e outros materias que propiciem a interação e a participação com os

jogos utilizados.

jogos; aprendizagem; quatro 

operações



MATEMÁTICA ZILA MONTEIRO

O ensino aprendizagem 

de funçoes polinomiais do 

1.º grau, no Ensino 

Médio, através da 

resolução de problemas.

Uma preocupação em relação ao ensino aprendizagem de Matemáticas é proporcionar a reflexão sobre

o modo adequado de conduzir o processo de ensino aprendizagem em situações problemas, envolvendo

função afim na 1.ª série do Ensino Médio. Neste sentido, este projeto, que faz parte do Programa de

Desenvolvimento Educacional PDE/SEED será desenvolvido na 1.ª série do Centro Estadual de Educação

Profissional \"Olegário Macedo\" (Colégio Agrícola), no município de Castro -PR. Tem por objetivo,

motivar o educando a ler, interpretar e resolver situações problemas simples e do cotidiano em funções

afim, aplicando os conhecimentos adquiridos, em tabelas e gráficos. Nas estratégia de ação serão

desenvolvidas as etapas de resolução de problemas sugeridas por Polya (1978), em situações:

desafiadoras, de jornais, de revistas e de outras disciplinas da grade curricular comum e técnica. Todo

processo será acompanhado de avaliação diagnóstica e processual. Espera-se que os educandos

participem das atividades propostas e sintam-se motivados a leitura e interpretações de outras

situações.

Matemática; Leitura e 

Interpretação; Resolução de 

Problemas; Função Afim.

MATEMÁTICA

CONCEICAO MARIA 

DAL BO

Linguagem matemática a 

partir da compreensão e 

da interpretação de 

situações-problema.

O presente projeto traz a resolução de problemas para alunos do 6º ano do ensino fundamental, numa

perspectiva de fazer com que o aluno desperte seu interesse em ler e interpretar fazendo uso da língua

materna, mas que consiga transformar esse processo na linguagem matemática, criando assim certa

autonomia, habilidade, criatividade e o desenvolvimento do espírito explorador. Desta forma propiciar a

aprendizagem de maneira satisfatória, formando alunos críticos e capazes de tomar decisões.

Observando que a linguagem matemática é fundamental para a leitura e interpretação nas situações-

problemas tão comum no uso das avaliações externas e tão questionados os resultados obtidos pelos

alunos.

Resolução de problemas; 

linguagem matemática; 

interpretação

MATEMÁTICA

DONIZETE DE FATIMA 

DAL BO

Um novo olhar sobre o 

ensino das quatro 

operações fundamentais.

O presente projeto expõe uma fragilidade na aprendizagem das quatro operações fundamentais, em

alunos do 6º ano do Colégio Estadual Gregório Szeremeta, no município de Reserva-PR, e propõe uma

estratégia para minimizá-la. Utilizando como tema “O lixo”, pretende-se dar significação às quatro

operações fundamentais através de situações que envolvam esse problema ambiental de grande

relevância social e que pode ser observado na realidade local, com a intenção de inserir o aluno no

contexto de aprendizagem, desmistificando com isso a ideia de que a matemática é um conhecimento

distante e abstrato. Aborda também alguns aspectos da história do ensino da Matemática no Brasil,

como uma possível justificativa para a deficiência do ensino dessa disciplina em nossas escolas.

Operações Fundamentais; 

Estratégias de Ensino; 6º ano



MATEMÁTICA

FABIA CRISTINA 

MOREIRA

Matemática Financeira-

Uma lição para a Vida

Matemática Financeira é um conteúdo essencialmente aplicado, sendo um dos mais antigos na história É 

um conjunto de ferramentas que auxiliam na compreensão do mundo, do trabalho e do consumo. Os

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio (BRASIL, 1999) enfatizam a necessidade da

compreensão da Matemática Financeira e de seus temas, para a formação de um cidadão capaz de

tomar decisões em sua vida profissional e pessoal e nas suas relações diretas de consumo, finanças e

sustentabilidade. Ao compreender a Matemática Financeira e sua responsabilidade com a sociedade,

sustentabilidade e economia, sendo esta associada à aquisição e uso do conhecimento, utilizando-o na

defesa de seus direitos como consumidor e dever como cidadão, conhecendo recursos, instrumentos e

procedimentos econômicos e sociais para se posicionar, argumentar e julgar sobre questões de interesse

pessoal e comunitário. Além da sua natureza aplicada, o trabalho com Matemática Financeira também

auxiliará a estabelecer relações com situações cotidianas do educando, relacionando os conteúdos

específicos com a sua prática, fazendo experimentações com fatos e relatos da própria comunidade

escolar, aplicando em vários contextos (financiamentos, empréstimos, descontos, juros...) , onde a

cooperação e a transferência para novas situações se fazem necessárias. A resolução de situações

problemas na área econômica ou orçamentária desde a mais simples dedução do formulário básico até

complexas transações financeiras formam um interessante campo de contextualização e aquisição dos

conceitos e de suas aplicações. Onde tentará focar a Matemática Financeira como uma lição para a vida.

Matemática Financeira; 

Educação Financeira; Finanças; 

Consumo

MATEMÁTICA

GILMAR DE JESUS 

ROSAS TAKASSI

O lúdico no ensino da 

matemática no 6º ano 

numa perspectiva 

interdisciplinar.

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um plano de trabalho para melhoria do

rendimento dos alunos do 6º ano na disciplina de matemática, com a utilização o lúdico como

ferramenta pedagógica dentro de uma perspectiva interdisciplinar. O projeto justifica-se pela pouco

interesse dos alunos pela disciplina, e o baixo rendimento dos mesmos verificados não só na escola, mas

nos exames realizados a nível estadual e nacional. Esse quadro preocupante exige que a escola e os

profissionais da área busquem estratégias mais eficientes que despertem o interesse dos alunos para a

aprendizagem da matemática. Pesquisas têm apontado que a melhoria do rendimento do alunos na

escola está diretamente relacionado ao desenvolvimento de atividades prazerosas mas que deem conta

de atender a demanda cognitiva a que a escola se propõe, promovendo a aprendizagem de forma eficaz

e produtiva.

Lúdico, matemática, 

interdisciplinar



MATEMÁTICA

MARIA JOSE 

FAGUNDES BARBOSA

MATEMÁTICA E TDAH: 

IMPLICAÇÕES NA 

PRÁTICA ESCOLAR

A temática presente neste trabalho é direcionada aos alunos com necessidades especiais educacionais

que pertencem a Educação Inclusiva, especificamente aqueles que possuem características do

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Considerando a incidência dos alunos com

características do TDAH nas séries finais do Ensino Fundamental da Escola José de Alencar e da

defasagem por estes apresentadas em conteúdos básicos da disciplina de Matemática, busca-se neste

projeto implementar práticas metodológicas oriundas de experiências concretas que permitam aos

alunos com características do TDAH a construção de uma aprendizagem significativa dos conhecimentos

matemáticos. Os encaminhamentos metodológicos a serem adotados neste projeto consistirão na

identificação dos alunos com características de TDAH (hiperativo, desatento e impulsivo), por meio de

critérios previamente estabelecidos no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais

desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria em sua 4ª edição (apud Silva, 2009). Após o

diagnóstico aplicar-se-á atividades utilizando-se Jogos e a Resolução de Situações - Problema.

TDAH, Ensino e Aprendizagem da 

Matemática, Diversidade.

MATEMÁTICA

ROSA TUCZYNSKI DE 

OLIVEIRA THIMOTEO

Consumo responsável e a 

rotulagem de alimentos: 

contribuição da 

matemática.

Este projeto, propõe atividades diferenciadas, tendo por finalidade trabalhar o ensino-aprendizagem da

disciplina de matemática com os alunos, por meio da observação de hábitos saudáveis, analisando

costumes alimentares e os valores gastos ao adquiri-los. Esta proposta de trabalho se destina ao 7º ano

do Ensino Fundamental, alunos que estão iniciando a experiência de adquirir, escolher, consumir, etc;

idade ideal para iniciar um trabalho a fim de torná-los críticos e reflexivos sobre a economia doméstica

levando-os a observarem até mesmo o gasto com água, luz, alimentação, dentre outros; e a necessidade

de priorizar pela qualidade de vida, pela saúde familiar.

Consumo responsável. 

Matemática. Motivação. 

Rotulagem.

MATEMÁTICA

ADRIANA REGINA 

PEREZ RECH

Algumas percepções 

sobre Geometria do 

cotidiano: uma 

experiência com 

Produção de Vídeos.

Algumas percepções sobre Geometria do cotidiano: uma experiência com Produção de Vídeos. Este

Projeto visa contribuir com a aprendizagem de forma significativa, utilizando-se de recursos fotográficos

da geometria do cotidiano, coletadas pelos educandos, visualizadas, analisadas e manipuladas em

atividades realizadas em sala de aulas e no laboratório de informática da escola. Considerando que os

educandos usam bastante os meios eletrônicos e computacionais, ao apresentar novas possibilidades,

relacionando a Geometria Matemática a partir de imagens do cotidiano para a produção de vídeos com

o uso do aplicativo Movie Maker, pretende-se proporcionar reflexões e práticas pedagógicas que

permitam redescobrir o cotidiano, produzir encantamentos e ampliar alternativas de aprendizagem,

propiciando novos olhares, liberdade na coleta de dados, envolvimento na análise e produção dos

materiais, uso de ambientes e recursos distintos à sala de aula, além de interação e colaboração nas

explorações e representações das produções com a divulgação dos resultados na Internet, com

estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais.

Geometria; Imagens; Tecnologia; 

Internet.



MATEMÁTICA

ESTELA MARIS 

ZANCHET BOLZAN

Aprendendo Álgebra e 

Geometria com Jogos

Esse Projeto de Intervenção Pedagógica será implementado no Colégio Estadual Paulo Freire, com os

alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Sua elaboração se justifica pelo fato da matemática ser vista,

na maioria das vezes, como uma disciplina de difícil compreensão, sem atrativos e aplicações no

cotidiano. Dessa forma, objetivando dinamizar mais as aulas, na busca por maior interesse do educando

e compreensão dos conteúdos, faz-se necessário alternar as metodologias utilizadas com a utilização de

jogos matemáticos. A construção de jogos matemáticos pelos educandos e o uso dos mesmos durante

as aulas num intervalo de tempo, demonstra ser uma estratégia metodológica eficaz, pois além de ser

atrativo e desenvolver outras habilidades ele também oportuniza ao educando aprimorar suas ideias

sobre determinados conteúdos matemáticos, proporcionando um aumento no domínio do assunto. A

elaboração e implementação desse projeto visa fornecer subsídios práticos que possibilitem minimizar

as dificuldades referentes a aprendizagem do conteúdo da álgebra (monômios), articulado a geometria

plana. A realização desse projeto dar-se-á através da confecção e manipulação de jogos matemáticos

pelos alunos, objetivando relacionar os conteúdos álgebra (monômios) e geometria plana, bem como

esclarecer dúvidas, fixar conteúdos e integrar os educandos no processo de ensino e aprendizagem.

Palavra chave: “Jogos matemáticos”; “Articulando álgebra e geometria”; “ Aprendendo Álgebra”;

“Geometria Plana”; “Monômios”.

Jogos Matemáticos; Articulando 

Álgebra e Geometria; 

Aprendendo Álgebra; Geometria 

Plana; Monômios

MATEMÁTICA

LEILA ZAGUETO 

CAUNETO

Matemática X Realidade: 

economia familiar

Este projeto busca abordar uma nova metodologia no ensino da matemática, e utiliza a modelagem

matemática como possibilidade de estratégia de ensino-aprendizagem. O educador precisa explorar

meios alternativos para melhorar suas aulas, modificar as dinâmicas e atuar numa nova visão, pois é

imprescindível assumir um papel mais significativo na formação dos estudantes. A modelagem

matemática tem como pressuposto a problematização de situações do cotidiano, e é por meio desta

tendência que pretendemos trabalhar com os alunos do 7º ano a economia familiar, focando as

despesas mensais e mostrando-lhes a matemática aplicada à realidade. Durante a execução do projeto

serão desenvolvidas atividades de porcentagem e representação gráfica, utilizando o laboratório de

informática, como recurso tecnológico e buscando aproximar a família do processo de ensino-

aprendizagem através da coleta de dados e análise dos resultados dos estudos realizados em sala de

aula.

Modelagem Matemática; 

Porcentagem; Representação 

Gráfica



MATEMÁTICA

MARIA REGINA CASA 

SANTO ELIAS

Frações: Trabalhando a 

Contextualização

O presente projeto “Frações: Trabalhando a Contextualização” se propõe a desenvolver atividades

diversificadas que visam minimizar as dificuldades encontradas pelos alunos do 6º ano do ensino

fundamental do Colégio Estadual Antônio Maximiliano Ceretta da cidade de Marechal Cândido Rondon.

É comum nos depararmos com o baixo rendimento do aluno principalmente quando iniciamos o

trabalho com frações e este se agrava ainda mais quando se trata de atividades que envolvem as

operações fundamentais, causando um desconforto no aluno por não dominar o conteúdo e no

professor por não atingir seu objetivo. Diante disso, propõe-se trabalhar a matemática de maneira

contextualizada em que os alunos, através do conhecimento adquirido no seu dia a dia atrelado ao

desenvolvimento de atividades diversificadas por meio de jogos e materiais concretos manipuláveis

possam desenvolver a criatividade e o raciocínio, favorecendo a construção do conhecimento.

Fração; Matemática 

Contextualizada; Operações 

fundamentais.

MATEMÁTICA RAUL ANTONIO MOSS

A inserção dos jogos 

como estratégia didática 

no 7º ano do ensino 

fundamental

A utilização do jogo no ensino da Matemática, está cada vez mais presente na realidade escolar que

busca novas metodologias de ensino e assim, o desenvolvimento de habilidades matemáticas por parte

dos alunos. Sabendo que o professor, muitas vezes encontra dificuldades em transmitir o conhecimento

matemático em sala de aula, o trabalho com jogos poderá ser uma metodologia alternativa que irá

propiciar situações-problema a fim de promover o estudo do conhecimento, investigar o erro e ter um

olhar positivo diante do mesmo, com isso, neste projeto pretende-se apresentar como os jogos podem

auxiliar o professor e os alunos no processo educativo da Matemática. No cotidiano escolar, percebe-se

que a criança já tem conhecimentos sobre jogos antes mesmo de ingressar na escola, pois trás consigo

conhecimentos sobre brincadeiras de rua, que nada mais são do que jogos com regras estabelecidas.

Então, por que não pensar num trabalho em sala de aula, transformando os jogos espontâneos em jogos

pedagógicos com conceitos matemáticos? O objetivo deste projeto é verificar a eficiência da utilização

dos jogos como estratégia metodológica na disciplina de Matemática no que diz respeito ao processo

ensino-aprendizagem nos 7º anos do Ensino Fundamental. Apresentar formas de se trabalhar com os

jogos no estudo de operações com números inteiros, analisar registros escritos dos alunos para

investigar o erro e o acerto e também se houve ou não aprendizagem dos números inteiros por meio da

utilização dos jogos.

jogos; metodologias; 

investigação; lúdico; estratégia

MATEMÁTICA

SONIA APARECIDA DAL 

MORO VOCKES

Símbolos Matemáticos: 

origem, criação e 

significados

Em matemática utiliza-se uma infinidade de sinais, símbolos, muitos advindos de tempos remotos,

outros de uso recente, mas todos possuem uma identidade, mostrando e demonstrando situações

implícitas no desenvolvimento das civilizações, desde as mais primitivas até as contemporâneas, e

convém sabermos a origem, a criação e o significado deles.

criação; origem; símbolo; 

matemática; história



MATEMÁTICA CAMILA RUIZ

Resolvendo problemas de 

matrizes como desafio 

para a educação 

matemática no ensino 

médio

A Resolução de problemas tem sido uma tendência metodológica muito usada nas avaliações externas

como Prova Brasil, SAEB e SAEP e os alunos estão encontrando dificuldade em resolvê-las devido às

práticas pedagógicas dos professores de matemática ainda estarem ligadas ao método tradicional, com

demonstrações através de exemplos e resolução de exercícios. Este projeto de intervenção tem por

objetivo apresentar uma proposta usando a metodologia da resolução de problemas com o conteúdo de

matrizes e verificar se a aplicação dessa metodologia é possível desenvolver em qualquer conteúdo

matemático do ensino médio, onde os alunos desenvolverão estratégias e procedimentos para resolver

os problemas propostos pelo professor, aproximando a matemática escolar da matemática do cotidiano

do aluno, fazendo com que os mesmos participem ativamente da construção do seu próprio

conhecimento, tornando-se assim cidadãos conscientes da utilidade da disciplina de matemática para

suas vidas. Como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, os principais autores que

estão sendo utilizados são Polya que foi um líder nos estudos da metodologia resolução de problemas,

Dante que segue a linha de pensamento de Polya e Shoenfeld que também é um dos estudiosos dessa

metodologia. A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Tiradentes, na cidade de Cafezal do Sul,

no ano de 2015 e os sujeitos de pesquisa serão os alunos do 3º ano do Ensino Médio.

Resolução de Problemas; 

Matrizes; Ensino Médio

MATEMÁTICA CELCO LUIZ DE ARAUJO

O Ensino de Geometria 

Fractal por meio da 

utilização do software 

Geogebra e da Lousa 

Digital

O desenvolvimento deste estudo dar-se-á junto aos professores da rede pública estadual, explorando os

Fractais Geométricos na lousa digital, utilizando-se para tanto o software Geogebra. A Geometria Fractal

é o ramo da matemática que estuda as propriedades e comportamento dos fractais, descrevendo

situações aplicadas a ciência, tecnologia e arte gerada por computador que não podem ser explicadas

facilmente pela geometria clássica. As raízes conceituais dos fractais remontam as tentativas de medir o

tamanho de objetos para os quais as definições tradicionais baseadas na geometria euclidiana falham.

Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes

ao objeto original. Diz-se que os fractais têm infinitos detalhes, são geralmente autos similares e

independem de escala. Por meio de simuladores online ou off-line na Lousa Digital, instrumentos estes

disponíveis no Portal Dia a Dia, a construção de vídeos de tutorias para resolução de problemas,

contemplando na íntegra os conteúdos propostos nas Diretrizes Curriculares da disciplina de

Matemática, buscar-se-á mostrar aos alunos/professores a funcionalidade da Lousa Digital, desde sua

instalação no computador com Linux ou Windows, até o uso de suas ferramentas de utilização.

Fractal; Geogebra; Lousa Digital; 

Geometria



MATEMÁTICA

GENESIS ZOLIN 

VICENTE

Ambientes Tecnológicos 

para o Ensino da 

Matemática.

Tecnologias e situações problemas têm sido um grande desafio na área da matemática, fato que nos

leva a pesquisar sobre Mídias com ênfase na Resolução de Problemas dentro das Tendências

Metodológicas em Educação Matemática. Este projeto de intervenção objetiva a utilização das mídias

tecnológicas para enriquecer o ensino da matemática, de forma a desmistificar os mitos oriundos da

disciplina. Propomos desenvolver um estudo com o uso de mídias tecnológicas, que possibilite a

ampliação de conhecimentos matemáticos, no sentido de selecionar e aprimorar diferentes conteúdos,

que enriqueça o conhecimento do estudante frente ao estudo de situações problematizadas. O desafio é

buscar uma plataforma que agregue várias mídias, (vídeos, chats, fóruns, avaliações, textos adicionais),

voltados a todo e qualquer conteúdo estudado, onde o estudante possa acessar em qualquer lugar em

que esteja preferencialmente extraclasse, de forma a aprimorar a prática pedagógica. Segundo Belloni

(2007), “aplicar novos modos de perceber o mundo e de aprender; em meio às novas formas de fazer

política e significativas possibilidades democráticas”. A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual

de Iporã, no ano 2015. Os sujeitos desta pesquisa serão os alunos de 6º ano do Ensino Fundamental.

Será desenvolvida uma Unidade Didática e as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede que

culminará com atividade problematizada, para os alunos em equipe que, após desenvolvidas, deverão

ser apresentadas, utilizando as mídias como formas alternativas na realização da mesma, observando o

impacto das tecnologias no ensino da matemática.

Educação Matemática; Mídias; 

Resolução de Problemas

MATEMÁTICA LOURIVAL PESTANA

Uma Proposta Dinâmica 

para o Ensino da Função 

Afim a partir da 

Resolução de Problemas

O conceito de função é um objeto matemático que está presente em diversas áreas do conhecimento,

com diferentes interpretações e representações e seu entendimento pode auxiliar as pessoas na

resolução de problemas práticos, não apenas no que se refere ao estudo da matemática, mas em

diversas situações que possam surgir no dia a dia. Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos no

entendimento da função afim e visando superar essas dificuldades, será desenvolvido estudo

bibliográfico e teórico sobre Função Afim, com elaboração de diagnóstico das principais dificuldades

apresentadas pelos alunos na compreensão e interpretação da Função Afim através de situações-

problemas contextualizadas. Justifica-se por trabalhar com a função afim utilizando a metodologia de

resolução de problemas, pois trata-se de uma metodologia pela qual o estudante tem oportunidade de

aplicar conhecimentos matemáticos adquiridos em novas situações, de modo a resolver as questões

propostas. Este projeto de intervenção Pedagógica será desenvolvido no Colégio Estadual Rachel de

Queiróz – Ivaté – Pr, tendo como público alvo os alunos do 1º Ano do Ensino Médio.

Função Afim; resoluçãode 

problemas; educação 

matemática; aprendizagem.



MATEMÁTICA

MARIA APARECIDA 

DOMINGUES 

CONSTANTINO

Desenvolvendo o 

Raciocínio Lógico

Visto a necessidade de melhor compreender as dificuldades de aprendizagem dos alunos e o insucesso

obtido nas avaliações internas e externas, faz-se necessário criar novas metodologias que visam

despertar a curiosidade e permitir que o aluno busque, estabeleça suposições, valide ou reformule suas

estratégias através do raciocínio lógico matemático, sendo capaz de verificar a solução mais adequada

diante de certo problema proposto. Perante esse fato, o propósito deste projeto é proporcionar aos

alunos do 3º ano do Ensino Médio estratégias metodológicas diferenciadas para desenvolver e estimular

a capacidade de investigação e do raciocínio lógico matemático através de resolução de problemas de

lógica, enigmas, charadas, desafios visuais (ilusão de ótica), jogo Rummikub e jogo de Xadrez. A

metodologia utilizada neste projeto consiste em uma pesquisa qualitativa, participante e colaborativa.

As atividades serão desenvolvidas em forma de oficinas, que proporcione ao aluno a melhor

compreensão dos conceitos matemáticos e o ajude a pensar em como resolver as mais variadas

situações do dia-a-dia. Tais atividades serão: Teste de Ilusões de Ótica, Problemas de Lógica, Jogo

Rummikub e Jogo de Xadrez. Nesse momento, os participantes produzirão registro escrito das soluções,

anotando suas estratégias (raciocínios) envolvidas nas resoluções. A análise dessas produções permitirá

ao educador um trabalho de reflexão em que o mesmo possa verificar quais conceitos matemáticos

precisam ser revistos ou aprofundados, para que o mesmo possa realizar uma readequação da

organização do trabalho pedagógico, em que o aluno é o sujeito principal do processo de ensino e

aprendizagem.

Raciocínio Lógico; Jogos; 

Resolução de Problemas.

MATEMÁTICA MARIA INOES ROBLE

Contextualizando o 

ensino da geometria por 

meio da Resolução de 

Problemas

Este projeto de implementação tem por objetivo desenvolver um estudo do conteúdo da área e

perímetro de figuras geométricas planas por meio da metodologia de Resolução de Problema no intuito

de despertar no aluno o interesse pela prática de interpretar e resolver situações-problema,

favorecendo a construção do conhecimento matemático. O trabalho busca amenizar as dificuldades

encontradas pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental na aprendizagem específica de área e

perímetro de figuras geométricas planas por meio desta metodologia, pois acredita-se que a

contextualização é fator essencial para a aprendizagem destes conteúdos, enfocando que a metodologia

de resolução de problema precisa ser compreendida e utilizada pelos educadores, com o intuito de

promover o desenvolvimento de capacidade do educando, apresentando-lhes situações desafiadoras,

objetivando uma maior participação dos mesmos em sala, desenvolvendo a autonomia e percebendo

que a matemática está sempre em construção, não sendo algo pronto e acabado.

Resolução de problemas; 

Contextualização; Geometria; 

Área e Perímetro.



MATEMÁTICA

SYRLENE TEREZINHA 

LUZ MARTINS

Jogos: recurso didático 

para tornar o estudo da 

matemática mais 

atraente e prazerosa.

É constante as preocupações voltadas às dificuldades que os alunos apresentam em relação a resolução

de problemas matemáticos, assim, este projeto visa contribuir, na busca de estratégias diferenciadas,

dentre elas a resolução de problemas e os jogos que apresentam um trajeto metodológico para a

realização do processo de ensino e aprendizagem das operações (adição, subtração, multiplicação e

divisão) com números inteiros. Este trabalho com material manipulável, além de apresentar o conteúdo

de forma contextualizada, transforma a aprendizagem da matemática em uma atividade mais prazerosa.

Espera-se ao final da implementação do projeto, propiciar uma aprendizagem mais efetiva, partindo da

aplicação de atividades lúdicas, favorecendo o desenvolvimento da criatividade, iniciativa e da interação.

Números inteiros; Resolução de 

Problemas; Jogos matemáticos.

MATEMÁTICA

ADRIANA BEATRIZ 

AZEREDO SOKOLEK

O ENSINO 

EXPLORATÓRIO E A 

MOBILIZAÇÃO DO 

PENSAMENTO 

ALGÉBRICO NO SÉTIMO 

ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

As pesquisas associadas às práticas de sala de aula têm apontado que a passagem da Aritmética para a

Álgebra constitui uma das grandes dificuldades dos alunos, esta muitas vezes decorrente das praticas

letivas utilizadas que muitas vezes se caracterizam pela descontextualização e pelo reduzido espaço para

exploração e produção/negociação de significados. Essa produção de significados pode ser favorecida

quando se assume a introdução da Álgebra a partir do desenvolvimento do pensamento algébrico. Neste

contexto, o presente projeto tem por objetivo investigar as contribuições da exploração de tarefas no

contexto do ensino exploratório para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos. Optou-se

pelo ensino exploratório por ele corroborar a perspectiva do aluno e da aprendizagem como foco do

processo. A pesquisa/intervenção deverá ser desenvolvida numa turma de 7º ano do Ensino

Fundamental de uma escola do interior de estado do Paraná. Como resultados, espera-se explicitar

aspectos que colaborem para práticas letivas mais eficientes no que concerne ao ensino da Álgebra na

Educação Básica.

Pensamento Algébrico; Ensino 

Exploratório; Álgebra; Ensino 

Fundamental

MATEMÁTICA

ANDENISE MARIA 

GOBBI

Explorando a Geometria 

Espacial através da 

Resolução de Problemas

O presente projeto traz como prerrogativa de se aprofundar o estudo na metodologia da Resolução de

Problemas no ensino do conteúdo Geometria Espacial contido nos conteúdos curriculares do 3º ano do

Ensino Médio. Propõe-se levantar dados e referências bibliográficas sobre o ensino da Geometria

Espacial a fim de propor encaminhamentos para o professor conduzir as atividades em sala de aula a fim

dos alunos adquirirem conhecimentos sobre o conteúdo trabalhado e procurar desenvolver técnicas e

habilidades de Resolução de Situações Problemas. Por esta via pretende-se planejar estratégias de

aplicação do conteúdo em sala de aula – como construção dos principais sólidos geométricos

inicialmente, trabalhos em grupos, questões auxiliares e problemas facilitadores que auxiliem no

levantamento de hipóteses que necessitem de maior investigação do conteúdo matemático em questão.

Dessa forma serão elaboradas situações problemas norteadas pelo referencial teórico a fim de aplicar os

conceitos matemáticos apresentados pelo mesmo dentro da Geometria Espacial procurando

contextualizar seus conceitos e definições. Através de critérios pré - estabelecidos para avaliar o

desempenho dos alunos durante a aplicação da proposta, será então analisado os resultados obtidos e

formulado um artigo final da proposta aplicada.

Geometria Espacial;Resolução de 

Problemas;Metodologia de 

Ensino



MATEMÁTICA ELISA LILIAN RINCAO

A Etnomatemática na 

Escola do Campo: 

compreendendo as 

medidas de superfície 

através das unidades 

agrárias

A Matemática está presente diariamente no cotidiano das pessoas, com maior ou menor complexidade,

nas diversas culturas manifestando-se de acordo com as características próprias de cada uma. A

Educação do Campo caracteriza-se como uma política de valorização da cultura dos povos do campo,

sendo contemplada especialmente nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná.

Este Projeto de Intervenção Pedagógica traz uma proposta de trabalho na perspectiva da

Etnomatemática, uma tendência metodológica que considera o saber acumulado pelo aluno a partir do

meio onde vive e suas relações sociais, culturais e econômicas. Destacam-se neste trabalho as práticas

matemáticas de agricultores voltadas para medidas de superfície, revelando o conhecimento desse

grupo e sua maneira de entender e se relacionar com o ambiente natural, social e cultural em que estão

inseridos e a contextualização desse saber com o conhecimento formal, científico trabalhado em sala de

aula, a fim de que os alunos estabeleçam conexões significativas entre a Matemática escolar e os

fenômenos presentes no cotidiano e, dessa forma, trazer significado para a aprendizagem.

Etnomatemática; Educação do 

Campo; Medidas de superfície; 

Medidas Agrárias

MATEMÁTICA

JOSIANE MARIA 

CONSTANTINO 

MENONCIN

Análise das 

Representações 

Semióticas de alunos do 

6ºano acerca de 

Geometria Plana.

As contribuições da Matemática através da sua história sinalizam que a Matemática vai muito além de

cálculos; contribui para a formação do pensamento humano. Tendo em vista que a compreensão da

Matemática está intimamente ligada com o pensamento lógico e com a capacidade de abstrair ideias e

criar estratégias, é necessário o diálogo entre os conteúdos estruturantes da matemática, isso é algo

relevante quando se pretende viabilizar que os alunos construam relações entre números, álgebra e

geometria, “cabe ao professor a sistematização dos conteúdos matemáticos superando uma perspectiva

utilitarista e imediatista”. Devido há uma grande variedade de representações semióticas possíveis na

Matemática, Duval (2009) afirma que representamos um objeto matemático a partir de registros

semióticos e, neste sentido, nunca se deve confundir o objeto com sua representação. Esse autor

salienta que além dos sistemas de numeração, as figuras geométricas, as escritas algébricas e formais, as

representações gráficas e a língua natural, são exemplos de representações semióticas. Duval aponta

que existem dois tipos de transformações de representações semióticas que são muito diferentes, mas

que estão intimamente ligados, os tratamentos e as conversões. Sendo assim, direcionamos nossa

atenção aos registros produzidos pelos alunos numa tentativa de analisar de que forma os alunos do 6º

realizam os dois tipos de representações semióticas, caracterizadas por Duval (2009) como tratamento e

conversão, quando desenvolvem tarefas com foco em conceitos da Geometria Plana.

Representações semióticas; 

teoria de Duval; tratamentos; 

conversões; geometria



MATEMÁTICA

SIMONE CRISTINA 

AZEREDO RIBAS

MODELAGEM 

MATEMÁTICA: 

DESENVOLVENDO A 

AUTONOMIA DO SABER 

NO PREPARO DE 

RECEITAS MAIS 

SAUDÁVEIS

Percebe-se na sociedade atual que a Matemática desempenha papel importante no desenvolvimento

cultural do indivíduo, uma vez que está intimamente ligada a inúmeras situações do seu cotidiano.

Porém a maneira como ela tem sido ensinada em nossas escolas tem contribuído pouco para o

aprendizado do aluno. Diante de inúmeras dificuldades e desafios encontrados durante o ensino de

Matemática vemos a necessidade da introdução de uma metodologia que venha ao encontro dos

anseios dos educandos e do tipo de cidadão que queremos formar para a sociedade.Com a utilização da

Modelagem Matemática os alunos têm a oportunidade de se envolver, de interagir nos seus grupos,

tendo a possibilidade de dialogar com a matemática e tomar decisões certas nas situações com as quais

se depara.O presente projeto de intervenção tem por objetivo possibilitar aos alunos a utilização de

conceitos matemáticos para compreender e estudar uma situação da realidade. Tal situação está

relacionada com o preparo de um bolo e uma bebida saudável.O projeto será desenvolvido numa turma

de 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Casimiro de Abreu no município de Porto Vitória,

no estado do Paraná. Com o desenvolvimento deste trabalho esperamos contribuir para a melhora das

práticas de ensino e suas implicações na aprendizagem do aluno.

Matemática; Modelagem 

Matemática; receita saudável;

PEDAGOGIA

ARACELI VIEIRA DOS 

SANTOS

Aproximações e 

distanciamentos entre as 

políticas de formação do 

pedagogo e sua práxis no 

cotidiano da escola na 

rede estadual do Paraná.

Este Projeto de Intervenção Pedagógica é fruto do Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE e

tem como objetivo fomentar uma reflexão e debate, através da formação continuada na Escola Estadual

Professor Antonio de Souza - Ensino Fundamental, NRE Apucarana, juntamente com a comunidade

escolar, a respeito das aproximações e os distanciamentos entre as políticas de formação do pedagogo e

o efetivo exercício das funções incumbidas a este profissional no âmbito das escolas públicas no Estado

do Paraná, com intuito de proporcionar um repensar da práxis exercida no cotidiano da Escola Pública.

Deste modo, a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental serão analisados documentos

orientadores da política de formação do pedagogo e, posteriormente, por meio da aplicação de

questionários aos pedagogos e toda comunidade escolar, bem como aos alunos concluintes do curso de

Pedagogia da UEL (5º ano), será verificada e discutida, as expectativas de atuação e a visão quanto ao

exercício “real” da função do pedagogo no contexto do cotidiano da escola.

Professor pedagogo; currículo; 

políticas públicas



PEDAGOGIA

CATIA CRISTINA 

ZANELA DELMASQUIO

A ESCOLA ARTICULADA 

COM AS REDES DE 

PROTEÇÃO INTEGRAL À 

CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE

O presente projeto tem como objetivo conhecer e apresentar à Comunidade Escolar do Colégio Estadual

Polivalente de Apucarana (Direção, Professores, Pedagogos, Funcionários, Instâncias Colegiadas e

outros), as principais diretrizes que norteiam o Sistema de Garantia de Direitos à Criança e ao

Adolescente, os responsáveis pelas instituições das Redes de Proteção Integral, que tem por finalidade

assegurar a defesa, promoção, e o controle dos direitos humanos das crianças e adolescentes no

Município de Apucarana, bem como a organização e funcionamento dos principais programas vigentes

na área da Assistência Social, Saúde e da Justiça para que a escola possa interagir de forma integrada,

intersetorial e articulada nessa ampla rede de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente. Acreditamos

que a escola possui um papel preponderante na atuação da garantia de direitos humanos, por ser um

espaço de debate e difusão de informações, podendo influenciar positivamente pais e comunidade,

além de ser um dos locais onde crianças, adolescentes e jovens podem contatar com pessoas

capacitadas e preparadas para auxiliar na denúncia quando tiverem algum de seus direitos violados.

Nesse sentido, as ações aqui previstas tem como foco criar mecanismos e instrumentos que

potencializem o fortalecimento e acompanhamento das ações de promoção, proteção e defesa do

direito de crianças e adolescentes, que poderão ser desenvolvidas pela escola em parceria com as

demais instituições públicas que atuam na rede de proteção integral desse público.

Sistema de Garantia de Direitos; 

Rede de Proteção Integral; 

Criança e Adolescente

PEDAGOGIA

CIBELE DA COSTA 

BITENCOURT

Tecnologias educacionais 

como importante 

ferramenta para a 

aprendizagem

O presente trabalho trata dos avanços no que concerne as tecnologias, principalmente no que se refere

ás tecnologias usadas nas escolas do Paraná, ofertadas pela SEED. São analisados os aspectos que

norteiam o estudo referente aos avanços tecnológicos bem como sua influência na história da

humanidade. A partir da análise histórica volta-se aos impactos dessas transformações, não apenas na

sociedade contemporânea, mas, principalmente, ás mudanças vistas diretamente nas práticas

pedagógicas. Sendo assim analisa-se a tecnologia educacional, suas origens, seu uso e como ela pode

tornar-se importante ferramenta para a aprendizagem

Educação; Tecnologias 

Educacionais; Cibercultura

PEDAGOGIA CLAUDIA CASAVECHIA

A IMPORTÂNCIA DA 

DISCUSSÃO DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO 

NA FORMAÇÃO DOCENTE

Os desafios do cotidiano escolar ficam mais complexos a cada dia, e a necessidade de discussão do

projeto político pedagógico, cada vez mais, se faz necessária, a fim de dar subsídios aos profissionais da

educação para que estes possam desenvolver sua tarefa de forma mais crítica e coletiva. Para tanto,

precisamos avançar na compreensão e elaboração de um projeto político pedagógico (PPP), que

possibilite encaminhamentos que favoreçam o cumprimento do papel social da escola. É com este

propósito que o presente projeto propõe discussões e estudos sobre o PPP, a fim de melhor capacitar os

futuros professores, para que estes tenham condições de atuarem na elaboração de um projeto que

extrapole o cumprimento legalista e burocrático, e que, seja coeso com a realidade e as necessidades da

escola. Com o intuito de assim poder melhorar não só da formação de docentes, mas a qualidade de

ensino.

Projeto Politico Pedagógico; 

Formação Docente; Qualidade de 

Ensino.



PEDAGOGIA

DOROTY YAEKO 

ARIMORI CAMPOS

Conselho de classe: uma 

Instância Colegiada de 

consolidação do processo 

de ensino e aprendizagem

O presente Projeto intitulado: Conselho de classe: uma Instância Colegiada de consolidação do processo

de ensino e aprendizagem, propõe uma discussão acerca do Conselho de classe, bem como sua

implementação por meio de intervenção pedagógica a ser realizada no Colégio Estadual Nilo Cairo.

Buscaremos elucidar a seguinte problemática: como o Conselho de Classe pode superar a exigência

burocrática e se tornar parte de um processo que consolide o ensino e a aprendizagem? Tem como

objetivo analisar o Conselho de Classe e suas implicações na efetivação do processo de ensino e

aprendizagem, partindo da reflexão sobre a origem histórica do Conselho de Classe, proposta de uma

avaliação diagnóstica e discussão sobre a gestão democrática e a inserção de alunos na prática do

Conselho de Classe. Apresenta como estratégia de ação o grupo de estudo com alunos representante de

turma, professores e equipe pedagógica fundamentado em autores que abordam os referidos temas

numa perspectiva histórico crítica.

Conselho de Classe; Avaliação; 

Gestão Democrática

PEDAGOGIA

RENATA MELISSA 

BOSCHETTI

O USO DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES: 

IMPLEMENTAÇÃO DO 

MOODLE EM UMA 

ESCOLA DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA

O presente projeto surgiu das discussões entre a comunidade escolar ao longo dos anos da prática

educacional, especificamente sobre a importância e a utilização dos recursos tecnológicos no processo

de ensino e de aprendizagem em uma perspectiva pedagógica, a qual visa superar a ideia do uso de tais

aparatos apenas como recurso para ensinar, na busca pela superação da lógica da instrução. Essa

proposta pretende mediar os conteúdos curriculares e as práticas de salas de aula dentro de um

ambiente virtual de aprendizagem, a plataforma moodle. A implementação da ferramenta moodle terá

como propósito maior investigar e conhecer as vias pelas quais podemos levar os saberes científicos ao

aluno e transformar a prática pedagógica, no sentido de possibilitar outras experiências de ensino e de

aprendizagem.

Tecnologias digitais; Ensino e 

aprendizagem; Formação 

docente.

PEDAGOGIA ELIZABETH BRUNKEN

“A ação pedagógica no 

contexto do sistema 

penitenciário do CEEBJA 

Dr. Mario 

Faraco–Piraquara (PR): A 

função ressocializadora 

da educação frente ao 

fenômeno da 

prisonização

Tendo como linha de pesquisa: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na

escola o presente projeto que tem como título: “A ação pedagógica no contexto do sistema

penitenciário do CEEBJA Dr. Mario Faraco–Piraquara (PR): A função ressocializadora da educação frente

ao fenômeno da prisonização”, pretende refletir junto aos professores da EJA, que atuam na fase II,

como se dá o processo de ensino, considerando as especificidades do sistema prisional, com a finalidade

de desenvolver uma proposta didático-pedagógica para instrumentalizar os docentes que atuam nesta

realidade. Aborda aspectos relevantes da cultura prisional e os efeitos da prisonização nas práticas

pedagógicas, levando em consideração o problema: O fenômeno da prisonização influencia na prática

pedagógica do professor que atua no sistema penitenciário?Utiliza autores como FREIRE (2005),

GADOTTI(1993), JULIÃO(2011), MAEYER(2006), ONOFRE(2007),para fundamentar a importância das

ações pedagógicas neste contexto. As reflexões, junto aos professores, acontecerão de forma coletiva,

em seu contexto natural buscando a compreensão a partir das expectativas dos sujeitos envolvidos,

através de uma abordagem qualitativa utilizando como metodologia a pesquisa ação. Espera-se como

resultado que os docentes que atuam neste contexto possam refletir sobre sua prática, repensar o

currículo considerando os sujeitos e seu contexto, reconstruindo práticas, que colaborem na

ressocialização do encarcerado.

educação, prisonização, sistema 

prisional, práticas pedagógicas.



PEDAGOGIA GISELE PIEGEL ROSAS

CONCEPÇÃO DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS DA FASE I 

DENTRO DO SISTEMA 

PRISIONAL NO CEEBJA 

DR. MÁRIO FARACO – 

PIRAQUARA/PR : 

AVANÇOS E 

POSSIBILIDADES

A linha de pesquisa deste projeto é: Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo

na escola. O tema é educação de Fase I em unidades penais, especificamente no CEEBJA Dr. Mário

Faraco. O problema a ser pesquisado: A concepção de educação que norteia as Diretrizes Curriculares do

Estado do Paraná na Educação de Jovens e Adultos da fase I atende as necessidades dos alunos privados

de liberdade, colaborando para que esses sujeitos conquistem a autonomia em sua reinserção na

sociedade? Os objetivos gerais são, analisar a concepção de educação da Educação de Jovens e Adultos

dentro do sistema penal através de discussão teórica com os professores de Fase I, discutir se a

concepção de educação que norteia o trabalho é compatível com as necessidades dessa comunidade

específica e refletir junto ao grupo, que concepção de educação pode possibilitar maior efetivação do

processo ensino e aprendizagem colaborando para a emancipação deste sujeito. A metodologia será a

pesquisa-ação por pressupor uma pesquisa de transformação e participativa e terá uma abordagem

qualitativa. Este projeto consiste em estudo bibliográfico com base em autores como: PAULO FREIRE

(1994), ELIONALDO JULIÃO (2011), MARC MAEYER (2006), PETER MCLAREN (1997), ELENICE MARIA

CAMMAROSANO ONOFRE (2011), ROBERTO MOREIRA DA SILVA (2011) e a legislação pertinente.

Favorecendo as reflexões a cerca da função social da escola dentro do sistema prisional, reflexão da

prática docente: como transformar o conhecimento escolar em algo significativo e prazeroso para estes

alunos, colaborando assim para a melhoria do processo ensino aprendizagem.

Sistema Prisional; Fase I; 

Concepção de Educação; Prática 

Pedagógica.

PEDAGOGIA

JANETE MARIA 

PACHECO DALBEM

Conselho de Classe: 

espaço de avaliação e 

participação coletiva

Este projeto discute a participação da comunidade escolar no Conselho de Classe como participantes do

processo de avaliação da escola. Ao longo dos anos, o Conselho de Classe foi marcado por uma prática

de exclusão em que o aluno era o único responsável pelo seu fracasso escolar, cenário marcante ainda

na atualidade. Intenciona-se com esta pesquisa elaborar um tutorial para a prática do Conselho de

Classe Participativo e como objetivos específicos, realizar um estudo bibliográfico sobre o papel da

instância colegiada Conselho de Classe; elaborar instrumentos de coleta de dados que possibilitem dar

voz aos pais, professores, funcionários e alunos para subsidiar as discussões no Conselho de Classe;

promover momentos de estudo e reflexão sobre os aspectos que envolvem o Conselho de Classe

Participativo a fim de conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da participação ativa nas

reuniões do Conselho de Classe; promover momentos de partilha e discussão do tutorial com os

profissionais da escola; aplicar o tutorial e organizar o Conselho de classe em três etapas assim

distribuídas: pré- conselho, conselho e pós- conselho. A metodologia que sustenta esta pesquisa é a

abordagem qualitativa e será adotada como método de coleta de dados a observação participante e tem

como alguns dos autores que a fundamentam, Rocha (1987), Dalbem (1992), Hoffmann (2005), Libâneo

(2006) e Luckesi (1997). Espera-se com este projeto contribuir para que o Conselho de Classe se

transforme em um mecanismo de participação da comunidade escolar na gestão e no processo de

ensino-aprendizagem desenvolvido na escola.

Conselho de Classe Participativo; 

Gestão Democrática; Avaliação



PEDAGOGIA

JOCIMEY DO ROCIO 

FOGGEATTO

O CELULAR COMO 

RECURSO DIDÁTICO NO 

PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS DA SALA DE 

RECURSO 

MULTIFUNCIONAL E SALA 

DE APOIO À 

APRENDIZAGEM

Este projeto discute as ações que atendam aos anseios dos professores, para que possam fazer uso dos

recursos das novas tecnologias na prática docente e em sua formação. Os professores da sala de recurso

multifuncional e sala de apoio à aprendizagem serão auxiliados a como utilizar o celular como recurso

didático no processo ensino e aprendizagem. Este projeto surgiu devido ao avanço da mobilidade e pelo

fato dos alunos estarem à frente com esse recurso. Intenciona-se com esse projeto, descrever a

utilização que os professores têm realizado do celular como recurso didático, mostrar a importância do

celular como um recurso didático, realizar um levantamento de experiências bem sucedidas com o uso

do celular como recurso didático e estabelecer relação entre o uso do celular como recurso didático e o

progresso dos alunos.Os autores de referência desta pesquisa são, Brito (2008), Klammer (2008), KnolL

(2008), Ribas (2008), Kenski (1997 e 2003), Libâneo (1992), Valente (2003), Winkeler (2013) e Zabala

(1998). A metodologia que sustenta essa pesquisa é de abordagem qualitativa, tendo como

procedimento a pesquisa participante. Espera-se atingir com esse projeto, a necessidade de melhorar o

processo de ensino, visando propiciar a aprendizagem dos alunos com recursos tecnológicos.

Tecnologia educacional; Processo 

ensino-aprendizagem; Recurso 

didático.

PEDAGOGIA

SILVANA APARECIDA 

DALL'AGNOL

Plano de trabalho 

docente, implicações 

entre a teoria e a prática 

pedagógica, relacionando 

o planejamento ao 

universo do aluno na 

perspectiva histórico-

crítica

Este projeto de pesquisa discute o Plano de Trabalho Docente dos professores dentro de uma

perspectiva crítica. Intenciona-se demonstrar que o planejamento tem papel fundamental no processo

de ensino-aprendizagem, por ser uma parte do trabalho pedagógico do professor. Os elementos básicos

que compõem um plano de trabalho docente serão especificados quanto aos seus objetivos. Abordar-se-

á esses elementos de forma a analisar os objetivos educacionais, os conteúdos essenciais, metodologias

aplicáveis, avaliações relevantes e a relação entre professor e alunos, com o intuito de enriquecer o ato

educacional. Busca romper com uma estrutura tradicional no fortalecimento de uma aprendizagem mais

significativa para o aluno. Objetiva-se refletir acerca do trabalho pedagógico do professor, numa

perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica, visando a apontar caminhos para a melhoria da prática

pedagógica, por meio de análise e do replanejamento do Plano de Trabalho Docente, contribuindo com

elementos teórico-metodológicos que fortaleçam a construção de um fazer pedagógico mais atrativo e

profícuo na metodológica do professor. Os autores de referência para esta pesquisa são João Luiz

Gasparin, José Carlos Libâneo, Jussara Hoffamann, entre outros que enriquecerão a reflexão, visando a

melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A metodologia que sustenta esta pesquisa é de

abordagem qualitativa e de procedimento participativo, na qual a participação e intervenção dos

professores e demais pedagogos será importante para o desenvolvimento deste trabalho.

Planejamento; Ação docente; 

Processo ensino-aprendizagem.



PEDAGOGIA

SILVANA BATISTA 

TAUBE

A Pedagogia como 

Discurso Disciplinar: 

dispositivos de poder e de 

saber no cotidiano escolar

Este projeto tem como proposta realizar uma intervenção no Colégio Estadual Deputado Arnaldo Faivro

Busato, pertencente à Área Metropolitana Norte, situado no município de Pinhais/PR. Evidencia-se a

grande importância dada ao papel da pesquisa no cotidiano escolar, sobretudo, na necessidade de se

constituírem grupos de estudo que aprofundem concepções teóricas, discutam suas posições frente às

possibilidades e demandas, reflitam, constantemente, sobre o fazer pedagógico. Portanto, propõe-se um

estudo de caso, voltado para as vivências dos sujeitos envolvidos, a partir do trabalho em sua realização,

procurando-se investigar as relações entre o poder e o saber, as formas de subjetivação que se dão

nesse espaço, o papel do pedagogo em sua origem e na contemporaneidade. Para tal propósito, serão

realizados seminários com o estudo de textos selecionados; oficinas para a elaboração de um plano de

ação; discussões e debates a partir dos estudos e do trabalho realizado cotidianamente, a fim de

investigar e intervir nessa realidade. Assim sendo, o que se procura investigar e coloca-se como questão

principal desta pesquisa refere-se ao modo como se articulam as relações de poder e de saber no

desenvolvimento do trabalho dos pedagogos, considerando que no cotidiano escolar não dispõem de

um projeto de desenvolvimento profissional onde suas demandas sejam contempladas, para

constituírem-se com autonomia, enquanto sujeitos em um trabalho coletivo, fundamentado e reflexivo.

Pedagogia; Poder; Saber; 

Subjetivação.

PEDAGOGIA SILVANA MARIA HASSE

Regimento escolar e 

atividade pedagógica: o 

papel dos diferentes 

atores no processo 

educativo escolar

O presente projeto volta-se para as relações entre o Regimento Escolar e a prática pedagógica. O

objetivo do trabalho é o de promover a compreensão do Regimento Escolar junto aos diferentes atores

escolares enquanto documento normativo importante e necessário à condução do processo educativo

de qualidade. O direito a educação é de todos e, ao compreender o significado desse documento no

processo educativo, a importância do respeito às normas estabelecidas pelo regimento escolar, contribui-

se para a garantia desse direito. O projeto será dinamizado por meio da organização de práticas

educativas junto à equipe pedagógica e culminará com a produção de um portfólio, de maneira a

organizar a rotina pedagógica com mais qualidade, e de acordo com o contexto escolar. Espera-se

contribuir para uma compreensão do Regimento Escolar como um documento formativo e não punitivo,

compreende-se que o uso do Regimento Escolar como prática pedagógica poderá promover uma melhor

interação na relação entre os diferentes atores escolares, favorecendo a convivência e o respeito no

ambiente educativo. Toma-se por notório que os sujeitos envolvidos nesse processo, sendo responsáveis

e cumpridores de seus direitos e deveres junto à escola, seguirão um trâmite pedagógico, normatizado

no Regimento Escolar, que se volta à obtenção do bom desempenho escolar. Acredita-se que a

qualidade do processo educativo passa, inevitavelmente, por uma organização, pela civilidade e pelo

respeito ao próximo, fatores que são constitutivos do regimento escolar.

Regimento escolar;Prática 

pedagógica;Atores escolares.



PEDAGOGIA

VALDENIR BATISTA 

VELOSO

EDUCAÇÃO, TRABALHO E 

TECNOLOGIA: O PAPEL 

DO PROFESSOR NESSA 

TRÍADE. UM OLHAR 

SOBRE O CURRÍCULO DO 

ENSINO NOTURNO.

O presente estudo tem como eixo central discorrer a respeito da constatação histórica de que a

educação pública e formal, na história da sociedade brasileira, por uma razão ou por outra, nunca foi de

qualidade para todos, ao contrário, ela sempre foi elitista. Pretende-se deixar claro, desta forma, o

caráter excludente que permeia a construção da educação na sociedade brasileira, pois se entende que

a construção da educação influencia e é influenciada pela construção da sociedade, num processo

contínuo, complexo e dialético. Pretende-se ainda, explicar como o jovem e o adulto trabalhador estão

submetidos a um imaginário social que norteia a sociedade capitalista burguesa que leva à exclusão e à

pobreza a maioria da população, a partir de um processo de dominação e exploração capitalista. Procura-

se também conceituar a Pedagogia da Inclusão, a partir da análise de alguns aspectos do papel do

professor que possam contribuir para orientar o educando trabalhador em como entender esse novo

paradigma do trabalho e a sociedade em que vive. Conhecer e compreender esse processo de relação

entre educação, trabalho e tecnologia constitui-se em tarefa fundamental para o professor atuar na

contramão dos processos hegemônicos de regulação da sociedade capitalista, inovando as práticas

pedagógicas com vistas à escola comprometida com a formação para a cidadania.

Educação; Trabalho; Tecnologia: 

Ensino Noturno

PEDAGOGIA

ALEXANDRE MARTINS 

SILVA

A METODOLOGIA DE 

ENSINO APRENDIZAGEM 

NO USO DOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS NO 

CEEBJA PROF. 

DOMINGOS CAVALLI

O presente estudo objetiva demonstrar que as TICs possuem potencial para auxiliar os professores na

busca de um ensino-aprendizagem significativo para os dias atuais. Para isso busca uma reflexão sobre o

modo como os professores estão desempenhando as suas atividades e como podem utilizar um novo

paradigma, onde estes passam a ser mediadores entre o conhecimento e a aprendizagem. O Projeto de

Intervenção Pedagógica ocorrerá no Ceebja Professor Domingos Cavalli e terá como público alvo a

equipe pedagógica desta referida escola. As orientações ocorrerão no sentido de demonstrar como os

professores podem utilizar as TICs em sala de aula e, neste sentido, traz exemplos de sua utilização que

podem servir como norteadores para o trabalho pedagógico da escola. A pesquisa está embasada em

bibliografias da área com as quais visa aprofundar o tema e, para tal, utiliza a abordagem qualitativa do

tipo exploratório, considerando que esta metodologia de pesquisa resulta em conhecimentos que

proporcionam avanços no processo ensino-aprendizagem.

Educação. TICs. Metodologia. 

Intencionalidade.



PEDAGOGIA

ELIZETE DOS REIS 

MATZEMBACHER

O trabalho colaborativo 

auxiliando no tratamento 

de situações de 

dificuldades de 

aprendizagem em sala de 

aula

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica, intitulado “O trabalho colaborativo auxiliando no

tratamento de situações de dificuldades de aprendizagem em sala de aula”, será desenvolvido pela

professora PDE 2014/2015, Elizete dos Reis Matzembacher, com professores do Ensino Fundamental –

Fase II, 6º ao 9º ano, do Colégio Estadual Anita Canet E. F. M. P. Tem como intuito contribuir para que os

professores se sintam mais preparados para o tratamento de situações de não aprendizagem por parte

dos alunos, no contexto da sala de aula, tendo na figura do pedagogo um profissional que poderá apoiá-

los na organização de práticas e estratégias de ação. Visa também desenvolver com os professores

oportunidades de trabalho colaborativo, voltado ao tratamento de situações de dificuldade de

aprendizagem em sala de aula, associadas a diferentes aspectos: disciplinares, didáticos,

comportamentais, inclusão de alunos com necessidades especiais, currículo muitas vezes interpretado

como conteúdos programáticos, organização dos conteúdos, materiais curriculares e recursos didáticos,

avaliação, entre outros. Partirá da sondagem dos professores, a partir de um questionário e alguns

momentos de conversa, com início na Semana Pedagógica e desenvolvido, posteriormente, nos

momentos de hora-atividades durante o período letivo de 2015. Sendo essa uma proposta de trabalho

colaborativo, tem a intenção também de incentivar para que os professores, profissionais do saber, se

interessem mais pela leitura e para o aprofundamento teórico acerca da sua profissão. Como

culminância deste trabalho será organizado um “caderno” com histórias de aulas escritas pelos

professores e um blog por meio do qual continuaremos trocando ideias e dialogando a distância.

Trabalho colaborativo; 

Dificuldades de aprendizagem; 

Práticas pedagógicas

PEDAGOGIA

EVERIDIANA PATRICIA 

ROBACHER

O Regimento Escolar e as 

relações sociais dentro da 

escola.

A linha de estudo escolhida é “Currículo, organização do trabalho pedagógico e papel do pedagogo na

escola”. Pretende refletir, diante dos problemas encontrados na escola, quais os direitos e deveres que

assistem a escola, os pais, os alunos e os professores? Tem como objetivo analisar os direitos legais, que

assistem ao colegiado, auxiliar as instituições na elaboração do Regimento Escolar, documento

fundamental para o funcionamento de uma instituição de ensino. Estabelecer e aplicar as ações

educativas, pedagógicas e disciplinares instituídas após analisar e discutir o documento com o Conselho

Escolar, dentro de uma escola publica baseada na Gestão Participativa, gestão essa que procura

desenvolver uma comunidade escolar que pensa, compreende e age em torno da criação de um

Regimento que deve ser construído coletivamente, baseado no Projeto Político Pedagógico da Escola,

assim como em conformidade com Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e com o

Caderno de Apoio para elaboração do Regimento Escolar, organizado pela Secretaria de Educação do

Paraná. Propõe auxiliar professores, estudantes, pais e demais funcionários com relação aos seus

direitos e deveres dentro da instituição de ensino. A metodologia utilizada será a pesquisa-ação e espera-

se com esse trabalho analisar, discutir e construir um Regimento Escolar de forma coletiva para que

todos os envolvidos possam conhecê-lo e vivenciá-lo e a escola possa realizar um trabalho eficiente,

fazendo com que todos tenham seus direitos garantidos e que o ensino aprendizagem se efetive de

maneira a desenvolver cidadãos responsáveis e conhecedores de seu papel dentro da sociedade em que

estão inseridos.

Regimento Escolar; Conselho 

Escolar; Gestão Participativa; 

direitos; deveres.



PEDAGOGIA

JANINE DO ROCIO 

FERREIRA CASTAGNOLI

Relações interpessoais no 

contexto escolar: 

Indisciplina X Resgate de 

valores

Este projeto discute as relações interpessoais de professor-aluno no cotidiano escolar. O intuito da

pesquisa é focalizar a comunicação como um processo interpessoal, que leva em conta o resgate dos

valores como o respeito, a solidariedade e muitos outros esquecidos muitas vezes ao longo da vida. Num

grupo familiar ou escolar a falta da comunicação e de respeito impede as relações simultaneamente

significativas. È a partir dos limites colocados na hora certa, mesmo em relações às pequenas coisas, que

o aluno estudante vai começando a aprender que necessita respeitar o espaço do outro. A qualidade e a

quantidade de relações de reciprocidade às quais os estudantes participam auxiliam a compreender e a

internalizar as normas sociais. Os principais autores que fundamentam este trabalho são: Aquino (1996)

Dell Prette & Dell Prette (2009), Lück (1983), Freire (1996) e Vigotsky (1995). A pesquisa será realizada

no Colégio 1º Centenário, localizado no centro de Campo Largo- PR, o tema tem como origem as

experiências vividas na escola. Assim cabe a toda a comunidade escolar buscar soluções alternativas

para amenizar os problemas da indisciplina. Os resultados esperados desta pesquisa visam contribuir

para a melhoria das relações interpessoais ocorridas no ambiente escolar, provocando saudáveis

modificações no comportamento dos alunos, tornando a escola um ambiente prazeroso e harmônico,

diminuindo a indisciplina e consequentemente, melhorando a convivência democrática e elevando o

desempenho escolar. Disciplina; Ética; Aprendizagem

PEDAGOGIA

REGINA GOSS VELTER 

DO PRADO

O Respeito a Diversidade 

na Construção de uma 

Cultura de Paz na 

comunidade do Colégio 

Desembargador Cunha 

Pereira

No cotidiano escolar a Equipe Pedagógica se depara constantemente com situações de conflitos entre

os alunos, de alunos com professores e funcionários, ou, mesmo, com os próprios pais e pessoas de fora

da comunidade escolar. A partir de minha própria experiência como pedagoga de uma escola pública,

percebo que, de um modo geral, o pedagogo não consegue fazer um trabalho mais efetivo, pois

direciona praticamente toda a sua energia para “apagar os incêndios” que acontecem todos os dias no

ambiente escolar. Dito de outro modo, estes profissionais da educação restringem sua função

pedagógica a resolver conflitos. Tais situações trazem a percepção de que o que está faltando nas inter-

relações humanas é mais respeito ao outro, respeito à diversidade. O fato é que a violência gerada

nestes conflitos afeta o ensino-aprendizagem, pois quebra a harmonia entre alunos e professores.

Alguns professores voltam para as salas de aula desanimados e já não ensinam com tanta motivação. Os

estudantes, consequentemente, não aprendem os conteúdos como deveriam. Essa sensação de que

“não vai dar nada” é frustrante para toda a equipe escolar. Percebe-se a importância do pedagogo saber

lidar melhor com esse problema para promover o equilíbrio no trabalho pedagógico. Assim,

pretendemos com este projeto desenvolver atividades com o objetivo de promover o respeito à

diversidade na construção de uma cultura de paz na comunidade do Colégio Estadual Desembargador

Cunha Pereira.

Educação, violência, cultura de 

paz



PEDAGOGIA JOCELEI BROTI RISSATO

O CURRICULO ESCOLAR E 

SUA POSSÍVEL 

CONTRIBUIÇÃO PARA 

UMA EDUCAÇÃO CRÍTICA

As discussões sobre a concepção de currículo é uma das problemáticas existentes no contexto escolar.

Refletir sobre uma concepção de currículo que abranja todos os níveis de ensino presentes na escola,

remete-nos a uma questão primeira, a saber: o que definimos como currículo. Isso porque, como se

disse, a concepção que se tem de currículo, pode influenciar as demais ações da escola. As concepções

de currículo nos leva a refletir e repensar que os currículos não devem ser pensados somente a partir de

conteúdos disciplinares prontos a serem passados e repassados aos alunos. Antes, devem ser pensados

como potencializadores de uma educação crítica. Portanto, tomando as contribuições de Paulo Freire,

que sempre evocou uma formação crítica, acredita-se que todos os envolvidos com a educação escolar

possam em uma primeira análise, olhar para o currículo como um mecanismo de potencialidades de

melhoria na educação pública. Em seguida, que se envolvam com projetos que vissem discutir a

importância de todos, os diferentes atores do campo educativo, discutirem permanentemente como o

currículo pode se constituir em uma importante ferramenta para a escola proporcionar uma educação

crítica.

Currículo; Escola Pública; 

Formação Crítica

PEDAGOGIA

LEILA APARECIDA 

MARTIN

Avaliação Pedagógica: um 

dos caminhos para a 

superação das 

dificuldades no processo 

Ensino e Aprendizagem.

O presente trabalho propõe analisar algumas teorias sobre o processo de avaliação, com a finalidade de

desencadear uma discussão sobre a avaliação escolar no contexto atual. Especificamente, procura-se

compreender de que forma é possível preparar diferentes instrumentos que possam avaliar

adequadamente, e reconhecer os recursos alternativos para a identificação das necessidades

educacionais especiais dos alunos com problemas/dificuldades de aprendizagem, matriculados no

ensino regular da rede pública de ensino. Sendo assim, busca-se neste projeto, identificar e analisar

coletivamente as reais condições de trabalho pedagógico da escola, formação continuada dos

professores, os processos e resultados da avaliação. Objetiva-se, também, propor estudos sobre teorias

e práticas metodológicas diferenciadas de modo a auxiliar os professores quanto ao desenvolvimento de

suas atividades pedagógicas. A avaliação é um processo contínuo que possibilita ao professor superar

dificuldades e tomar consciência dos aspectos que necessita mudar, sendo também um instrumento de

orientação para ambos, quando dá oportunidade ao professor de ajustar os seus métodos e estratégias,

auxiliando o processo de construção da aprendizagem.

Avaliação; Dificuldades de 

aprendizagem; Instrumentos 

avaliativos.



PEDAGOGIA

MARIA MADALENA 

TAVARES DA SILVA 

MERLI

A CONSTRUÇÃO DO 

CURRÍCULO ESCOLAR: EM 

FOCO A QUESTÃO DA 

DIVERSIDADE SEXUAL 

PRESENTE NA ESCOLA

Percebe-se que a organização da escola brasileira, ao longo de sua história, concebida a partir de

padrões de heteronormatividade, cristalizou como parâmetro, um único componente normativo, a

saber: o adulto, masculino, branco, heterossexual. Por isso, no espaço da educação, ao falar em

diversidade, é importante situar questões relativas a gênero e sexualidade no âmbito dos direitos

humanos. Isso porque, vivenciamos na atualidade, dada a mudanças de comportamento social, posturas

discriminatórias como as lesbofóbica, homofóbica, transfóbica e racista que marginalizam grupos

presentes no espaço escolar por conta de suas ações e comportamentos diferenciados. Diante desse

contexto, as práticas pedagógicas que incluem diferentes saberes escolares, necessitam refletir sobre as

desigualdades sexuais e de gênero, uma vez que a escola é considera uma das instituições com espaço

privilegiado para dialogar sobre diferentes concepções e posicionamentos, na tentativa de se evitar

posturas discriminatórias. Assim, esse projeto tem como objetivo promover a reunião de diferentes

atores da escola para poderem, juntos, teorizar sobre como a construção de um currículo escolar pode

contribuir para o enfrentamento de posturas discriminatórias ao tratar das questões que envolvem as

diferenças presentes no ambiente escolar.

Currículo; Diversidade; 

Discriminação; Escola Pública

PEDAGOGIA

NEUZA TRICHES 

STEIMBACH

Avaliação enquanto 

diagnóstico da Educação 

Básica no Município de 

Nova Aurora

A complexidade das avaliações suscitou o interesse desta pesquisa. Ainda que a Secretaria da Educação

do Estado do Paraná tenha promovido cursos, grupos de estudos, capacitações e disponibilização de

materiais sobre avaliação, observa-se à falta de compreensão dos instrumentos utilizados e,

principalmente, a dificuldade em utilizar seus resultados como diagnóstico e ferramenta para o trabalho

escolar. A avaliação, por vezes, constitui-se como instrumento de controle, de seleção e ranking de

pessoas e instituições, entre tanto, a discussão dos processos avaliativos auxilia no desenvolvimento da

compreensão, disseminação da avaliação como parte integrante do processo pedagógico. Se a avaliação

é parte integrante do processo pedagógico, surge a indagação: Quais as contribuições das avaliações no

processo de ensino e aprendizagem? Enquanto processo as avaliações podem colaborar no

desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficientes, onde o caminho mais salutar é a formação de

quadros capacitados para promover avaliações, bem como para utilizar seus resultados como

diagnostico do processo de ensino e aprendizagem levando os educadores a reflexão sobre suas

práticas, transformando o avaliar em ato de aprendizagem e não como mero cumprimento das

exigências escolares.

Avaliação; diagnóstico; ensino e 

aprendizagem.



PEDAGOGIA

ROSIMERI MARIANO 

DA SILVA

Avaliação da 

aprendizagem no 

contexto escolar: 

concepções e práticas 

com vistas ao 

encaminhamento para a 

sala de recursos 

muntifuncional

A presente pesquisa situa-se na perspectiva da educação inclusiva e tem como princípio básico analisar

os processos de construção da avaliação da aprendizagem no contexto escolar, na modalidade de

educação especial tomando como ênfase a ação diagnóstica da mesma. Na perspectiva de que avaliar é

uma ação inerente à condição humana e que esta prática faz parte do cotidiano, torna-se condição

imprescindível para o desenvolvimento humano, e na instituição escolar não poderia ser diferente, pois

a mesma se constitui como parte integrante do processo ensino- aprendizagem o que tem gerado uma

discussão fértil e inesgotável em seu entorno. Avaliar não é tarefa fácil e se torna ainda mais complexa

quando esta se direciona no campo da educação especial. Nesta perspectiva, dado o grau de

importância, há que servir para subsidiar e orientar os envolvidos no processo à tomada de decisões que

colaborem para o aprimoramento de respostas adequadas às necessidades dos alunos por meio de

intervenções adequadas. Sendo assim, a finalidade deste estudo é subsidiar os profissionais da educação

quanto às praticas avaliativas, por meio de referenciais teóricos e sugestões operacionais de material

didático-metodológico para possibilitar a descoberta de indicadores que possibilitem a implementação

de apoios necessários. Delimitando o espaço de estudo, por ordem de primeira necessidade, esta

pesquisa se refere à avaliação no contexto escolar para o ingresso na sala de ingresso recurso.

Avaliação;Sala de Recursos 

Multifuncional;Educação 

Especial.

PEDAGOGIA

EDNA MARIA 

PETERNELLI

INDISSOCIABILIDADE 

ENTRE ENSINO, 

APRENDIZAGEM E 

AVALIAÇÃO:FUNDAMENT

OS PARA REFLEXÃO NA 

ESCOLA PÚBLICA

Este projeto PDE tem por objetivo investigar conhecimentos sobre ensino, aprendizagem, e avaliação,

com vistas a buscar possíveis caminhos para subsidiar os professores na sua prática pedagógica, e

caracteriza-se como um estudo qualitativo com intervenção, que será desenvolvido em uma Escola

Pública de Quinta do Sol - PR. Para implementar o trabalho de intervenção na escola campo de pesquisa,

faremos grupo de estudos para aprofundamento teórico, por meio de textos e discussões, com vistas a

contribuir com os professores das series finais do ensino fundamental sobre a organização do trabalho

pedagógico para consequentemente buscar a compreensão de que a tríade ensino, aprendizagem e

avaliação deve ser indissociável para que ocorra uma avaliação de caráter pedagógico efetiva na escola.

Para tanto, buscar-se-á respaldo teórico no método dialético proposto por Marx, com ênfase na

Pedagogia Histórico-Crítica e na Teoria Histórico-Cultural, com a finalidade de propiciar uma leitura

coerente e crítica da realidade a ser pesquisada.

Avaliação; Reflexão; Ensino; 

Aprendizagem; 

Indissociabilidade.



PEDAGOGIA

JOANA SILVANA 

ROBERTO

A importância do trabalho 

pedagógico na articulação 

do trabalho do professor 

no combate a violência 

escolar.

Este projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo principal analisar a importância do trabalho

pedagógico na articulação do trabalho do professor no combate à violência escolar do Colégio Estadual

29 de Novembro, situado no município de Arauna-PR. Essa ideia surgiu pela necessidade de buscar

novas respostas para uma antiga questão: Como o pedagogo contribuirá para diminuir a violência na

escola pública? E assim sendo, este projeto se justifica pelo fato principal de que a violência, apesar de já 

ser um tema muito discutido em nossa sociedade, continua a aumentar cada vez mais de acordo com

dados estatísticos. Indicando que os alunos estão precocemente sujeitos a uma cultura violenta nas

diversas instituições existentes na comunidade. Como parte da fundamentação teórica fora utilizado o

autor Libâneo (2001) para destacar a função do pedagogo no ambiente escolar, Lück (2009) e Paro

(2006) que contribuem nos estudos sobre a gestão democrática, Stival e Junges (2009) que escrevem

sobre a violência no ambiente escolar, entre outros autores. A metodologia da pesquisa é motivada pela

dialética, por meio de uma abordagem qualitativa, incluindo observação participante, o

encaminhamento e a coleta de um questionário direcionado aos professores, leitura e análise de

documentos e por fim a aplicação das ações a serem desenvolvidas pelo projeto. Deste modo, buscar-se-

á reunir dados que contribuam para a elaboração de um artigo cientifico contendo os resultados da

aplicação do projeto.

Escola; Violência; Gestão 

Democrática.

PEDAGOGIA

MARIA REGINA FARIA 

BRAGA

Dificuldades Sim. 

Fracasso Não. 

Encaminhamentos para 

Mediação Educativa.

Pela evidência e ou eclosão de dificuldades de aprendizagem apresentadas no 6º ano, quer pelo fator

social; cultural; pelas defasagens acumuladas; estilos de aprendizagens diferentes; falhas no processo de

apropriação do conhecimento; déficits de atenção; distúrbios; entre outros, este projeto visa identificar,

analisar e promover atividades para a mediação pedagógica dentro da abordagem da Psicologia

Histórico-Cultural. A pesquisa será de cunho qualitativo e se efetivará por meio de questionários,

avaliação de alunos e estudos em forma de oficinas com professores do 6º ano de um Colégio Estadual

de Corumbataí do Sul- Pr. Espera-se contribuir com reflexões e propostas de ações que auxiliem a

prática pedagógica, considerando a mediação e a intencionalidade como mecanismos fundamentais

para que os alunos alcancem a objetivação, abstração e a apropriação do conhecimento.

Dificuldades de aprendizagem; 

mediação; apropriação do 

conhecimento



PEDAGOGIA

MARLI GERALDA DE 

SOUZA

A FUNÇÃO SOCIAL DO 

PEDAGOGO NA ESCOLA: 

IMPLICAÇÕES DA 

ESCOLARIZAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO 

INTELECTUAL DO 

ADOLESCENTE

O projeto visa estudar as implicações da escolaridade no desenvolvimento psico-social do adolescente,

compreendendo ser esta uma etapa no desenvolvimento humano com características próprias e com

mudanças principalmente no campo intelectual, portanto os profissionais da educação que trabalham

com essa faixa etária devem compreendê-la como um processo de transição da infância para a fase

adulta, onde estão presentes influências históricas e culturais na constituição desse ser humano em

formação. Terá como alvo os docentes da rede pública estadual do Paraná, as atividades com os

docentes terá como finalidade a reflexão teórica e análise de dados que serão coletados por meio de

questionário. Para a realização da proposta optou-se pela pesquisa de cunho qualitativa e pela Teoria

Histórico-cultural como linha teórica para fundamentação da metodologia a ser desenvolvida com esses

indivíduos e os determinantes do ensino aprendizagem detectado pela pesquisa de campo serão

submetidos a uma reflexão coletiva sobre encaminhamentos teórico metodológicos com perspectivas à

futuras intervenções pedagógicas.

Escolarização; Desenvolvimento; 

Adolescência; Teoria Histórico-

cultural; Docência.

PEDAGOGIA

ANA HELEN JACOB 

BAUMGART

A atuação do Grêmio 

Estudantil na Gestão 

Democrática: fragilidades 

e possibilidades

A problemática a ser desenvolvida nos limites deste Projeto de Intervenção Pedagógica se configurou a

partir da experiência vivenciada como professora pedagoga ao acompanhar a organização do Grêmio

Estudantil e em relação a sua participação nas ações referentes ao dia a dia da escola, tais como: a

representatividade do corpo discente em suas expectativas e reivindicações quanto à organização da

escola e melhoria da qualidade da educação, bem como, na participação efetiva no Conselho Escolar e

Conselho de Classe. O aprofundamento teórico-metodológico culminará com a realização de

intervenções pedagógicas através das quais, serão realizadas estratégias de ação e mediação que

objetivem abrir espaço para a discussão sobre a organização dos estudantes e sua participação efetiva

como agentes de sua própria formação, identificando as fragilidades e os limites da ação dos alunos

representantes e orientando para as possibilidades de formação de liderança no ambiente escolar.

Grêmio Estudantil; Gestão 

Democrática; Participação; 

Representatividade.

PEDAGOGIA

JAKELINE GOLDONI 

PEREIRA

Violência na Rede 

Mundial de 

Computadores (RMC): 

Estudos e intervenções no 

Colégio Estadual Eleodoro 

Ébano Pereira

Com a crescente utilização da Rede Mundial de Computadores (RMC), tanto para obtenção de

informações quanto para a disseminação da violência, faz-se necessário realizar estudos para verificar a

existência, ou não, da participação dos usuários na RMC que fomentam diversas faces de violência e

indicar possíveis intervenções para eliminar ou mitigar os efeitos dessas nefastas ações, na maioria das

oportunidades empreendidas anonimamente. Problematizar o uso do ciberespaço como ferramenta

para perpetrar diversas modalidades de violência é de suma importância devido aos diversos casos

relatados por profissionais da educação e, também, divulgados por meio das mídias.

Rede Mundial de Computadores 

(RMC); ciberespaço; violência



PEDAGOGIA

KATIANE GIACOMELLI 

MACHADO

Enfrentamento e 

Prevenção à Violência na 

Escola : Desafios e 

Perspectivas

Este projeto tem por objetivo entender os diversos conceitos e características da violência, considerando

os sujeitos envolvidos, a realidade em que estão inseridos e a articulação destes com a sociedade. Após

a identificação destas questões no interior da escola, junto à comunidade escolar, neste caso alunos e

professores do Ensino Médio,refletir sobre as funções que lhes cabem no enfrentamento à violência,

entendendo que ações isoladas não são suficientes para a prevenção. Através da análise da dimensão

teórica, objetivamos interpretar este fenômeno e junto com o coletivo escolar, no âmbito da gestão

democrática, propor ações que atendam as demandas específicas da escola, firmando um

posicionamento em relação ao desafio de minorar os episódios de violência no Colégio Estadual Itagiba

Fortunato Violència;Educação;Escola

PEDAGOGIA

MARIA APARECIDA 

PINTO LOPES

TRABALHO E ALIENAÇÃO: 

repensando a prática do 

professor e do pedagogo

O projeto de Intervenção Pedagógica a ser efetivado no Programa de Desenvolvimento Educacional –

PDE 2014 tem por objetivo analisar as razões do distanciamento ou estranhamento presente na relação

entre professor e pedagogo. Partindo do estudo de teóricos que abordam as categorias trabalho,

alienação e contradição visa-se refletir sobre as razões sociais e históricas que dificultam a construção da

unidade no trabalho pedagógico e criam obstáculos à apropriação do conhecimento científico pelos

alunos. Com isso, pretende-se promover ações que favoreçam o diálogo entre pedagogos e professores

tendo em vista a melhoria no processo de ensino e de aprendizagem. O referido projeto será realizado

com professores e pedagogos do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone e outros interessados.

Trabalho; Alienação; 

Contradição; Conhecimento 

científico; Professor e Pedagogo

PEDAGOGIA

MARIA LUIZA 

GONCALVES DE LIMA 

GOEDERT

O Conselho de Classe 

como instrumento da 

organização do trabalho 

pedagógico: uma 

proposta a partir de um 

software

O objetivo deste trabalho é o de repensar o Conselho de Classe como espaço diagnóstico na análise da

prática educativa, discutindo a possibilidade de implantação do pré-conselho on-line. Para que este seja

alcançado, propõe-se a realização de leitura sobre o tema, produção didática com elaboração de um

caderno temático, visita a uma escola que desenvolve projeto piloto de conselho de classe on-line ,

realização de grupo de estudos com os docentes do ensino fundamental e artigo final com relato de

experiência. A importância de estudos sobre o Conselho de Classe se justifica ser este colegiado

imprescindível na luta pela democratização do espaço escolar.

Conselho de Classe; ações 

pedagógicas; avaliação.

PEDAGOGIA MARLI LOZOVEY

A relevância do Conselho 

de Classe como espaço de 

análise, reflexão e 

avaliação do trabalho 

pedagógico

Com a intenção de verificar a viabilidade de implantação do pré-conselho online, o presente trabalho

tem como objetivo, a partir de algumas ferramentas oferecidas pelas novas tecnologias, compreender a

importância do Conselho de Classe como instrumento da organização do trabalho pedagógico. Para

alcançarmos os resultados esperados, propomos a realização de grupo de estudos e produção de

material didático. Teoricamente, fundamentamo-nos em alguns autores que discutem Conselho de

Classe, dentre eles destacam-se: Angela Dalben, Carlos Cruz, Mariza Debatin, Any Rocha, entre outros.

Conselho de Classe; Novas 

Tecnologias; Organização do 

Trabalho Pedagógico



PEDAGOGIA

SILVANA CRUSARO 

ACCO

A Interação Escola e 

Família no Processo 

Educativo.

O trabalho coletivo entre escola e família é considerado um fator fundamental no processo de

aprendizagem, assim torna-se necessário estreitar os laços de relacionamento entre essas duas

instituições, pois quanto maior for à participação da família o trabalho da escola se tornará mais eficaz.

Com as transformações históricas que envolvem a família, a falta de tempo para interagir, conviver,

dialogar, impossibilita acompanhar de perto o processo educativo, neste ínterim, questiona-se como

construir uma relação entre escola e família que contribua para a aprendizagem das crianças e/ou

adolescentes. Com o objetivo de discutir a importância da interação escola e família no processo

educativo, visando à melhoria do desempenho escolar do aluno, propõem a realização de encontros

com professores, pais e alunos do 6º ano os quais serão selecionados para a implementação do projeto

juntamente com a equipe pedagógica do Colégio PCP na região oeste de Cascavel - PR, discutindo

práticas educativas que permitam uma participação mais ativa no processo de aprendizagem, utilizando

dinâmicas de grupo, palestras, músicas, vídeos, filmes, textos. A educação da criança fica ampla, quando

num trabalho coletivo, família e escola unem esforços e cada um assume sua parcela de

responsabilidade com a mesma finalidade, garantindo que a aprendizagem ocorra numa educação

voltada para o exercício da cidadania.

Escola; Família; Processo 

Educativo.

PEDAGOGIA VALDECIR SCANDOLARI

A indisciplina na sala-de-

aula.

O objetivo geral deste projeto é compreender as causas da indisciplina – no âmbito de sala de aula – no

Colégio Estadual José Bonifácio E.F.M, do Ensino Fundamental e médio no processo ensino

aprendizagem. Sendo que a problemática emerge da indagação de quais as causas das indisciplinas no

contexto da sala de aula. A angústia da Indisciplina na sala de aula é expressa por uma grande maioria

dos educadores nos dias atuais. É constante a afirmação de que os problemas de indisciplina, tanto as

causas quanto às consequências, estão diretamente ligados aos próprios educandos. Diante dessa tarefa

é importante que se leve em conta que o comportamento deverá ser considerado aceitável tanto para

os professores, para os alunos, para a gestão da escola, para os funcionários e para os pais. Para tanto,

as normas precisam ser elaboradas levando-se em conta a opinião desses segmentos. Elas precisam ser

do conhecimento de todos os intervenientes no processo educativo; necessitam, também, ser

analisadas, discutidas e aprovadas por aqueles que integram a escola. Dessa forma, é bem provável que

os professores que conseguem estabelecer melhores relações com a turma são aqueles que dominam o

conteúdo que ensinam; adaptam seus métodos e procedimentos de ensino em função da necessidade

da turma; sabem lidar com as diferenças em sala de aula. A proposta escolhida para desenvolvermos o

projeto de intervenção com os professores do 1o ano do período noturno Colégio Estadual José

Bonifácio – “E.F.M” do município de Anahy.

Educação Escolar; (In)Disciplina; 

Ensino – Aprendizagem.



PEDAGOGIA

ADRIANA REGINA 

MOMESSO NERI

A ação educativa do 

professor pedagogo na 

articulação do trabalho 

coletivo na escola pública

Este projeto objetiva contribuir para a o aprimoramento da articulação do trabalho coletivo entre

Equipe de Direção, Pedagógica e Docente do Colégio Estadual Cianorte - EFMNP, Cianorte/PR. A

compreensão equivocada do papel do pedagogo pelos profissionais da escola e pelo próprio pedagogo é

um desafio enfrentado na atuação deste profissional nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado

do Paraná que acaba dedicando grande parte de seu tempo no enfrentamento destas posições ou

abrindo mão do seu papel para evitá-los. Pretende-se organizar um Curso de Extensão para capacitar 25

(vinte e cinco) profissionais entre Equipe de Direção, Pedagógica e Docente do Colégio Estadual Cianorte

– EFMNP e de outras instituições de ensino onde será analisada a função atribuída ao pedagogo ao

longo da História da Educação e da Pedagogia, esclarecido o conceito de trabalho coletivo a partir da

Teoria Histórico-Cultural e explicada a função social da escola pública na atual organização social, no

sentido de esclarecer qual a contribuição do professor pedagogo na promoção do trabalho coletivo

articulado entre os vários segmentos que compõem a unidade escolar.

Professor Pedagogo; Trabalho 

Coletivo; Pedagogia Histórico-

Crítica; Teoria Histórico-Cultural.

PEDAGOGIA

ALZENIRA FRANCISCA 

DE AZEVEDO

As contribuições de José 

Veríssimo e Gilberto 

Freyre na apropriação de 

conceitos sociológicos 

pelo professor.

Neste projeto de Intervenção Pedagógica pretende-se analisar fontes que auxiliam na compreensão de

conhecimentos desenvolvidos em disciplinas do curso de Formação de Docentes, fundamentados na

história da Educação Brasileira e Sociologia Educacional. Ao investigar as possibilidades do trabalho com

conteúdos que tratam da História da Educação brasileira objetiva-se fundamentar o conhecimento de

conceitos como cidadania, vontade, conhecimento e hábito, desenvolvidos nas décadas iniciais do século 

XX. Utilizará a interpretação de autores como Gilberto Freyre (1900/1987) e José Veríssimo

(1857/1915)em obras como Educação Nacional, Casa Grande &Senzala e Sobradose Mucambos e

estudos desenvolvidos no processo de construção da Sociologia, enquanto ciência. Objetiva-se intervir

no processo de compreensão dos conceitos destacados e auxiliar no trabalho com conteúdos que

envolvem o debate sobre a História da Educação no Brasil.Acredita-se que por meio desse estudo seja

possível identificar a expressão destes conceitos nas obras citadas, devido ao debate apresentado em

torno da organização da sociedade brasileira e suas necessidades educacionais.

Formação de professores; 

Conceitos sociológicos; História 

da educação



PEDAGOGIA

MARCIA SIMONE 

TORELLI

O trabalho do pedagogo e 

as dificuldades de leitura 

e escrita dos alunos 

durante o processo de 

transição e adaptação do 

5º ano do Ensino 

Fundamental – Fase I 

para o 6º ano do Ensino 

Fundamental Fase II

Este projeto tem por finalidade refletir sobre os alunos que ingressam no 6º Ano do Ensino Fundamental

apresentando dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita ou que não dominam o princípio

alfabético e, também, as consequências dessas lacunas de aprendizagem no desenvolvimento do

trabalho pedagógico em sala de aula. Durante o estudo serão analisados os resultados do desempenho

da aprendizagem na Prova Brasil, assim como, os índices insatisfatórios da aprendizagem dos alunos das

séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, mesmo com a ampliação do ensino de oito para nove

anos. O estudo teórico está fundamentado em questionar e caracterizar por meio da pesquisa

bibliográfica métodos de alfabetização, em especial o Método Fônico e a influência qualitativa da

consciência fonológica durante o processo de alfabetização e no domínio da leitura e escrita, o qual vem

se apresentando como o mais eficaz na alfabetização e em intervenções pedagógicas com alunos que

não foram alfabetizados na idade certa e que apresentam dificuldades na leitura e escrita. Com os

estudos fundamentados na Ciência Cognitiva da leitura, a pesquisa também analisa os desajustes das

políticas públicas no Brasil e da necessidade de modificar o entendimento sobre o processo de

alfabetização que atualmente está baseado no “Método Construtivista” e a necessidade de gerar

políticas educacionais, em particular, na Educação Infantil e na Alfabetização, com o propósito de

garantir o desenvolvimento cognitivo do aluno desde a infância até a adolescência e,

consequentemente, a melhoria da qualidade da educação.

Alfabetização; Dificuldades na 

leitura e escrita; Método de 

alfabetização.

PEDAGOGIA

MEIRE TEREZINHA 

RAMPAZZO CASTILHO

Avaliação da 

aprendizagem: um 

instrumento para o 

processo ensino-

aprendizagem

A avaliação da aprendizagem faz parte do processo educativo, devendo fazer-se presente tanto como

meio de diagnóstico, quanto como instrumento de investigação da prática pedagógica. Neste sentido

percebe-se que a avaliação da aprendizagem é uma questão bastante desafiadora na escola,

perpassando por todos os momentos do trabalho escolar. Desta forma, questiona-se como esta interfere

na rotina da sala de aula, ou seja, no processo ensino- aprendizagem. Tomamos como análise para este

estudo acerca da avaliação da aprendizagem os(as) educadores(as) do Colégio Estadual Helena Kolody-

Ensino Médio e Profissional, no município de Terra Boa, Estado do Paraná. O presente trabalho busca

investigar as concepções avaliativas que permeiam o cotidiano escolar, conceitos, finalidades,

instrumentos avaliativos e práticas sistematizadas pelos(as) educadores(as). A avaliação da

aprendizagem será o centro de estudo, assim será realizada as pesquisas bibliográficas, sobre as

concepções de diferentes autores sobre avaliação, grupos de estudos para aprofundamento teórico,

coleta e análise na escola objeto de pesquisa, para levantamento de dados acerca da prática vivenciada

de avaliação. A intencionalidade da pesquisa será a construção da relação: avaliação e qualidade

educacional, portanto está também será analisada sobre uma ação estratégica para alcançar a qualidade

na educação.

avaliação; intervenção; ensino-

aprendizagem.



PEDAGOGIA ANDREA PANFIETI

A “síndrome do 9º ano”: 

o papel do pedagogo 

diante das dificuldades no 

processo ensino-

aprendizagem

A relação professor- aluno precisa estar em sintonia para que haja a efetivação do processo de ensino e

aprendizagem. A desvalorização da escola pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental, bem como o

aumento gradativo do número de reprovas e a falta de importância que os pais e/ou responsáveis

revelam pelo estudo de seus filhos, aliadas ao desânimo e sentimento de impotência do professor são

fatores que têm comprometido o processo de ensino e aprendizagem. O presente projeto busca

diagnosticar a origem do problema de ambas as partes (professores e alunos) e, intenciona, por meio do

trabalho do pedagogo, superar tal contexto.

processo ensino – aprendizagem; 

relação professor-aluno; papel 

do pedagogo.

PEDAGOGIA RUTE LIBANIO

A história do Primeiro 

Curso Profissionalizante 

do Município de Assaí - 

PR: o extinto curso de 

Técnico em Contabilidade 

do Colégio Estadual 

Conselheiro Carrão (1963 

a 1979).

Este projeto, inserido na linha de pesquisa História das Instituições Escolares, com centralidade de

estudos consiste na articulação entre os segmentos da gestão escolar, propondo-se a escrever a história

da instituição, permitindo explicitar os elementos que a constituíram, seus embates políticos, meandros

pedagógicos, as lutas profissionais e as contribuições legadas para a comunidade, objetivando contribuir

para a história da educação local. Focaliza a trajetória do extinto Curso Técnico em Contabilidade do

Colégio Estadual Conselheiro Carrão, localizado em Assaí – PR, levando em conta o contexto mais global

da história das políticas para a educação profissional. A metodologia perspectiva historiográfica,

documental, de aporte qualitativo. Espera-se como resultado contribuir para o registro da história

institucional da unidade educativa, com as realizações e contradições de cada período, durante a

existência do Curso. Da mesma forma, tem-se em vista despertar nos gestores escolares a necessidade

de preservar a identidade e a memória da instituição que dirigem.

História da Educação; Cursos 

profissionalizantes; Gestão 

escolar.

PEDAGOGIA

ANA LUCIA SANT'ANA 

MACANEIRO

As representações sociais 

à respeito de escola 

diante de docentes e 

discentes

O presente projeto de intervenção tem como objetivo identificar as causas da falta de interesse do aluno

do Ensino Médio noturno, para tanto, buscar-se-á identificar as representações sociais de escola do

referido educando, e dos docentes que atuam nessa etapa da Educação Básica. Será investigado junto a

esse público alvo as dificuldades encontradas nos processos de ensino e aprendizagem durante a vida

escolar. Pretende-se identificar os desafios e obstáculos a serem superados visando alcançar um modelo

de escola com estrutura e funcionamento que desperte o interesse de todos por ela.

representação social,formação 

de professores,



PEDAGOGIA

ANDREA DE FATIMA 

BUENO MURBACH

Administração ou gestão 

escolar: qual a visão e 

prática dos membros dos 

segmentos da gestão?

Sabe-se que a gestão não é neutra. Por ela perpassam questões de ordens sociais, políticas e

pedagógicas que se disseminam em várias outras. Diante disso, cabe ao gestor possuir a capacidade de

gerir todas estas facetas, no sentido de direcionar o trabalho coletivo para que se atinja efetivamente o

processo ensino-aprendizagem. Diante disso decidiu-se pesquisar a gestão/administração escolar. Nas

primeiras leituras, constatou-se que os conceitos de administração e de gestão escolar vêm sendo

empregados como sinônimos quando se trata da condução dos trabalhos do diretor escolar. No entanto,

ao se aprofundar nos estudos dos dois conceitos, percebeu-se empiricamente que eles são diferentes,

mas o fato de serem diferentes não significa que são totalmente desconectadas. Pelo contrário, eles são

intimamente ligados e mantêm estreita relação. Portanto, o diretor de escola nunca pode perder de

vista que sua atuação sempre será em torno de dois aspectos de suma importância em uma escola, o

administrativo e o pedagógico, evitando desta forma dar maior ênfase a um ou a outro, o que provocaria

desequilíbrio em suas ações. Sendo assim, este trabalho visará elucidar a questão: Há diferença entre os

processos de administração e de gestão escolar no campo da pesquisa?

direção;gestão;administração;pe

dagogia;educação.

PEDAGOGIA

CYNTHIA MARIA 

MARTINS 

WERPACHOWSKI

A Relação do Conselho 

Tutelar e a Escola

Este projeto de intervenção pedagógica busca fazer uma reflexão sobre a relação da escola e o conselho

tutelar. Pensando nisso, este projeto foi elaborado para ser desenvolvido no Colégio Estadual Gabriela

Mistral no município de Curitiba, em consonância com o Programa de Desenvolvimento Educacional

(PDE). Propomos com este projeto de intervenção pedagógica, pontuar que a escola como defensora de

direitos pode contar com o Conselho Tutelar para a efetivação destes, entendendo quais aspectos

interferem na relação entre as duas instituições, para que sejam superados. Diante das reflexões

concluídas durante o Grupo de Estudo desenvolvido na escola procuraremos compreender como se

processam as relações entre a Escola e o Conselho Tutelar e o papel de cada um nesta relação, sem

perder de vista o grande objetivo de demonstrar a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente

como instrumento na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Conselho Tutelar;Escola;Estatuto 

da Criança e do Adolescente



PEDAGOGIA

EUNICE ELISABETH 

ZARDO

Prática Social do Aluno e 

Teoria Docente

É de consenso dos professores, da Direção e da Equipe Pedagógica a falta de interesse e participação dos 

alunos nas atividades em sala, assim como a diversidade dos alunos quanto ao seu desenvolvimento

psicossocial. Objetivando estudar e aprofundar as análises a cerca desse problemática, o Método

Dialético de Construção do Conhecimento, o qual remete à fundamentação da Teoria Histórico- cultural

de Vygotsky e da Pedagogia Histórico-crítica de Saviani, as quais enfatizam a construção do

conhecimento escolar no processo dialético(prática-teoria- prática). Nesse sentido o projeto poderá

contribuir para a reflexão da difícil tarefa de traduzir os conhecimentos sistematizados em aprendizagem 

na sala de aula, assim como, o diálogo entre o conhecimento que o aluno traz consigo à escola e o

conhecimento científico. A pesquisa tem a intenção de despertar o interesse do educando para os

conteúdos ministrados em sala de aula. Este processo pedagógico inicia quando o professor incentiva, o

aluno a falar de seu conhecimento sobre o conteúdo e dá continuidade trazendo o conhecimento

sistematizado, estabelecendo, assim, uma relação crítica e reflexiva, articulando a vivência do aluno com

o saber científico. Ressalta-se que a finalidade do presente projeto é contribuir para tornar a

aprendizagem significativa e facilitar a inserção do aluno como participante ativo na sociedade.

Palavras-chave:aprendizagem 

significativa;construção do 

conhecimento;metodologia 

dialética; conhecimento 

sistematizado.

PEDAGOGIA

GEORGETE 

MARGARIDA ANTUNES

Refletindo a prática 

docente: um novo olhar 

para alunos do 6º ano 

com dificuldades de 

aprendizagem

Pretende-se com este projeto, propor aos professores atuantes no 6º ano do ensino fundamental,

formação continuada com diferentes instrumentos metodológicos e científicos, na busca de conhecer e

respeitar a subjetividade dos alunos no processo ensino e aprendizagem, a partir da compreensão de

como ocorre à aprendizagem nesta fase e as características intelectuais, comportamentais e emocionais

que podem influenciar no período de transição do 5º ao 6º ano, além de identificar logo no início do ano

letivo, alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Esta proposta implicará na mediação do

diálogo entre equipe pedagógica, corpo docente e professores da sala de recursos, tendo como

propósito o repensar a prática pedagógica e o planejamento de intervenções inovadoras.

Formação 

continuada;docente;discentes do 

6º ano;transição;aprendizagem

PEDAGOGIA

MARILDA ALBERTON 

LEUTZ

A interdisciplinaridade 

como premissa para o 

desenvolvimento da ação 

pedagógica

a partir de estudos acerca da concepção de interdisciplinaridade, entendendo-a como própria da

construção histórica do conhecimento, promover discussões no contexto da escola de modo a pensar a

organização da Proposta Pedagógica Curricular sob essa perspectiva, tendo como consequência uma

prática pedagógica menos fragmentada. Para tanto, há necessidade de se discutir outros fundamentos

do trabalho pedagógico, dentre os quais destacam-se: currículo, planejamento, Projeto Político-

Pedaqógico, Plano de Trabalho Docente. Todos esses conceitos devem seguir uma postura adotada

previamente, quanto à compreensão do que seja conhecimento e educação.

Interdisciplinaridade; currículo; 

planejamento; conhecimento; 

proposta pedagógica curricular



PEDAGOGIA

MARLI APARECIDA 

MEDEIROS

Evasão escolar no 

CEEBJA, Ensino Médio 

Noturno

Segundo dados do MEC, no ano de 2012, na Região Sul do país o Paraná ocupou o primeiro lugar em

número de matrículas na EJA. Em contra partida em dados desta mesma fonte, no mesmo ano, o Paraná

ocupou o último lugar em alunos da EJA, que conseguiram concluir seus estudos. Neste contexto, o

presente trabalho pesquisará os reais motivos que levaram os educandos jovens e adultos a evadirem-

se. A pesquisa será bibliográfica e de abordagem participativa, será realizado questionários com

perguntas abertas para professores e alunos do CEEBJA Paulo Freire, a fim de diagnosticar as causas da

evasão. Após pretende-se realizar análise e tabulação dos dados, com intuito de junto com a

comunidade escolar elaborar uma proposta de intervenção pedagógica. Educação de Jovens e Adultos

PEDAGOGIA

ROSANGELA CRISTINA 

ROCHA

Evasão Escolar: causas e 

consequências da evasão 

escolar- analisando a 

visão dos alunos

A presente pesquisa tem por objetivo analisar as causas e consequências da evasão escolar no Ensino

Fundamental (6º ao 9º ano) em um Colégio Estadual do Estado do Paraná, visando atuar positivamente

nas causas e consequências da evasão para que seja garantido ao educando o direito a educação

garantido em Leis.

Evasão; Aprendizagem; Ensino; 

Exclusão

PEDAGOGIA

SILVANA MARIA 

BISCALCHIM

A(o) pedagoga(o) diante 

das questões de gênero e 

diversidade sexual na 

escola

O enfrentamento às questões de gênero e diversidade sexual pela(o) pedagoga(o) no interior da

escola.As profundas transformações ocorridas na sociedade, desde a década de 1970, têm-na

reconfigurado, fazendo emergir um amplo movimento de criação e recriação de identidades, com forte

impacto sobre os sistemas educacionais, que precisam estar atentos e responderem às novas demandas

que lhes são postas. A forma como tem e poderão ser encaminhadas as questões de gênero e

diversidade sexual no interior da escola, com base na legislação educacional vigente, com ênfase no

respeito aos Direitos Humanos são as propostas desse estudo, cuja expectativa mais forte, sem dúvida, é

a mudança e/ou quebra de paradigmas que dificultam e excluem do sistema educacional essa minoria

pedagogia; gênero; diversidade 

sexual

PEDAGOGIA

SIMONE LIBANIO 

HEILBUTH VERCOZA

Lugar de família é na 

escola: intervenção 

pedagógica voltada aos 

familiares de estudantes 

adolescentes.

Na atualidade muitos são os desafios relacionados à área educacional, especialmente no que concerne à

organização do trabalho pedagógico e suas possibilidades de intervenção, vislumbrando a transformação

da realidade em prol da qualidade na educação. No presente trabalho, aborda-se a parceria família -

escola, na perspectiva da transposição didática de saberes do pedagogo, agora repassados aos

familiares. O objetivo é oportunizar a socialização de subsídios que fortaleçam as ações parentais no

processo de desenvolvimento dos adolescentes. Espera-se, desta forma, que a escola passe a investir

sistematicamente na família enquanto aprendiz e os avanços reflitam-se no processo escolar dos

aprendentes.

Pedagogia;Família;Aprendizagem

;Intervenção;Adolescência



PEDAGOGIA

ADRIANA ALBERTON 

DE PIERI

Formação Continuada Do 

Pedagogo: Tempo e 

Espaço

Este projeto de intervenção tem como objetivo repensar a Formação Continuada do Pedagogo

ressaltando o papel fundamental deste profissional como mediador da organização do trabalho

pedagógico. Destaca que a necessidade de estar em constante formação exige dos profissionais da

educação tempo dedicado a estudos e aperfeiçoamento. Sendo assim, parte do questionamento sobre

qual é o espaço e tempo para a formação continuada do pedagogo? Desse modo, propõe sistematizar

estudos teóricos e reflexões, com base na metodologia denominada de pesquisa-ação crítica. Esse

processo contará com a participação de seis professores pedagogos que atuam em escolas de Educação

Básica da rede Estadual do Município de Nova Esperança do Sudoeste. A partir das discussões e

reflexões propostas, pretende-se fortalecer a construção de espaço e tempo no ambiente escolar para a

formação continuada do pedagogo, possibilitando aos participantes se transformarem também em

pesquisadores da própria prática.

Coordenação Pedagógica; 

Formação Continuada; Espaço e 

tempo; Professor Pedagogo

PEDAGOGIA

JANICE MARCELINO 

BALBINOTTI

CONSELHO ESCOLAR 

COMO SEGMENTO DE 

PARTICIPAÇÃO 

SIGNIFICATIVA PRESENTE 

E ATUANTE

A concepção mais usual sobre Conselho Escolar aponta para a caracterização de segmento da gestão

escolar e componente estrutural do sistema educacional de maneira ampla. Habitualmente tem suas

ações direcionadas à manutenção da documentação e/ou tratar da burocracia que deriva da parte

administrativa do cotidiano da escola. Esta elucidação característica da concepção de Conselho Escolar

delineia a opção de tema a ser estudado e discutido durante os estudos no Programa de

Desenvolvimento Escolar – PDE e, direciona a pesquisa investigativa teórica segundo a seguinte

perspectiva: o Conselho Escolar como órgão voltado à tomada de decisões com representantes de todos

os segmentos: funcionários, pais, alunos e membros da comunidade em geral. A importância deste

estudo reside nos aspectos de construção do processo democrático nos espaços escolares

fundamentados no compromisso com a gestão administrativa, financeira e pedagógica escolar. Partimos

da concepção de que a efetivação do processo participativo nas instituições de ensino encontra

dificuldades para se realizar na prática. Assim, apontamos que a democratização do poder decisório dos

espaços administrativos escolares é uma alternativa para romper com o paradigma tradicional. É neste

contexto que a gestão democrática ganha espaço, e, nos impõe a execução de estudos objetivando

garantir a abertura das escolas à participação da comunidade.

Comunidade Escolar; 

Democracia; Gestão Escolar 

Democrática.



PEDAGOGIA

LUCIANA BUZIN 

PONTES

RESGATE DO PLANO DE 

AÇÃO DOS PEDAGOGOS 

DAS ESCOLAS ESTADUAIS 

DE NOVA PRATA DO 

IGUAÇU, VISANDO A 

MELHORIA DE SUA 

ATUAÇÃO NA ESCOLA

O presente trabalho se justifica a partir das dificuldades encontradas pelo pedagogo na organização e na

efetivação de sua prática no contexto escolar. Para tanto, a análise sobre a atuação do pedagogo segue

o percurso histórico quanto á sua formação acadêmica no curso de Pedagogia, sua identidade e a atual

proposta do Estado do Paraná, denominando-o de professor-pedagogo, o que fez como que o mesmo

assumisse uma postura diferente daquela de sua formação acabando muitas vezes sem compreender

realmente a sua verdadeira função na escola. Faltou momentos de estudos para que o mesmo pudesse

compreender qual deveria ser sua ação. Também será dado ênfase a atuação deste profissional na

escola, pois verifica-se em muitas realidades escolares que o pedagogo tornou-se um multitarefeiro, e

tudo isso acaba descaracterizando sua verdadeira função que é de um profissional formado para pensar,

atuar e melhorar a qualidade das escolas. De acordo com o mencionado acima, apresenta-se como

objetivo geral do trabalho, analisar a atuação dos pedagogos da rede estadual de ensino no município de

Nova Prata do Iguaçu, através de um grupo de estudos, situando a função específica deste profissional

no contexto escolar através da concretização de um plano de ação já existente, se propondo

compreender quais as prioridades que devem ser dadas pelos pedagogos e propor alternativas,

objetivando melhorar a educação, valorizando o nosso trabalho.

Pedagogo; Atuação; Plano de 

Ação; Trabalho Pedagógico.

PEDAGOGIA

VANESSA DO ROCIO 

MACIEL DA ROSA

O papel do pedagogo na 

intervenção de 

metodologias para a 

efetivação da adaptação 

curricular

O presente trabalho tem o objetivo de promover uma ampla discussão e reflexão sobre a adaptação

curricular dos alunos com transtorno específico de aprendizagem, através da mediação do processo do

pedagogo. Percebo ser fundamental importância a intervenção do pedagogo na articulação desse

processo para que adaptação curricular se efetive. Mediante do exposto acima, pretende-se formar um

grupo de estudo com os pedagogos e professoras da Sala de Recursos Multifuncional I da rede estadual

do município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná para que fortaleça o elo do conhecimento para

posteriormente ser concretizado ou mediado nos espaços escolares.

Mediação; Pedagogo; Adaptação 

Curricular; Transtorno Específico 

de Aprendizagem.

PEDAGOGIA

CIRENE MARIA DE 

SOUZA

A COMPREENSÃO DA 

AFETIVIDADE COMO 

ELEMENTO PROPULSOR 

PARA A MELHORIA DO 

DESEMPENHO ESCOLAR – 

UMA NECESSIDADE DO 

SABER DOCENTE.

Um dos grandes desafios do século XXI, na escola é fazer com que os alunos queiram aprender. Autores

clássicos da psicologia que estudaram como se dão os processos de apropriação do conhecimento,

dentre os quais: Piaget, Vygotsky e Wallon, apontam uma forte vinculação entre o desenvolvimento

emocional e o cognitivo, indicando que a afetividade exerce influência sobre o aprendizado. É nesse

sentido que se parte, neste projeto, do preceito de que o professor, na função de ensinar, deve

considerar não só a transmissão dos conteúdos científicos como também a conquista da empatia do

aluno, o que se dá através da construção de laços afetivos. O objetivo principal deste projeto é

desenvolver um trabalho de sensibilização dos professores, chamando a atenção para os aspectos

relacionados à afetividade no ambiente escolar e também explorar a afetividade como uma das

possibilidades de fortalecimento da relação professor aluno. O projeto será desenvolvido com

professores do Colégio Estadual Carlos Zewe Coimbra, através de encontros dirigidos, nos quais se

buscará atingir aos objetivos propostos por meio de metodologias tais como filmes, palestras e textos de

pensadores clássicos e contemporâneos sobre o tema em estudo.

Processo de ensino-

aprendizagem; Relação 

professorXaluno; Sensibilização; 

Afetividade



PEDAGOGIA

DANIELLE ANTUNES 

GARCIA

Teoria e Prática nos 

Planejamentos de Ensino

Teoria e Prática nos Planejamentos de Ensino é um Projeto de Intervenção Pedagógica que pretende

oportunizar aos docentes do 6º do Ensino Fundamental uma reflexão a respeito dos seus

planejamentos. A reflexão será orientada pelo conhecimento das teorias e tendências pedagógicas

existentes. A relação teoria e prática deve ser buscada com coerência para auxiliar na organização das

práticas docentes mais produtivas. Neste projeto será tratada a Pedagogia Histórico-Crítica bem como

oficinas de planejamento das diferentes disciplinas dentro desta perspectiva.

Planejamentos; Ensino ; 

Aprendizagem; Pedagogia 

Histórico –Crítica.

PEDAGOGIA

EDILA CRISTIANE DA 

SILVA DE OLIVEIRA

Concepções de 

Aprendizagem e 

Avaliação: Estudo e 

Intervenções no ensino 

dos sextos anos do 

Colégio Estadual Dr. 

Arnaldo Busatto - Foz do 

Iguaçu

O Projeto de Intervenção Pedagógica sobre: Concepções de Aprendizagem e Avaliação tem como objeto

discutir a reprovação cometida nos sextos anos do ensino fundamental do Colégio Estadual Dr. Arnaldo

Busatto – Foz do Iguaçu – Pr, Tendo ênfase na participação e acompanhamento da família, o

envolvimento e comprometimento do aluno nos estudos, o trabalho do professor e da equipe

pedagógica. Pretendo realizar meu projeto através de estudos de casos e de bibliografias para assim

fazer uma reflexão no meu trabalho e ter clareza para orientar professores, pais, alunos e a

comunidades escolar em relação as ocorrências de reprovação escolar como ausência da família, notas

abaixo da média, alunos evadidos, dificuldade na aprendizagem, as metodologias no ato de avaliar, o

posicionamento da direção e equipe pedagógica frente a esses desafios.

Comprometimento;avaliação;me

todologias;reflexões;repetência

PEDAGOGIA

ELIZETE TRENTIN 

BALENA

O Sistema de Avaliação 

do Estado do Paraná

Propõe projeto de intervenção pedagógica no colégio Marechal Arthur da Costa e Silva para estudar o

Sistema de Avaliação do Estado do Paraná. Serão realizados oito encontros, nos quais serão discutidas as

seguintes temáticas: história das avaliações em larga escola, Sistema de Avaliação da Educação Básica

(SAEB), Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), SAEP, consequências das avaliações

em larga escala no cotidiano da escola e relações entre avaliações em larga escala e ideologia. Nos

encontros serão realizados debates, cine-debates e aulas expositivas visando a compreensão do SAEP no

contexto das avaliações em larga escala. O projeto terá início no primeiro semestre de 2015, e os

professores participantes receberão certificação pela Unioeste.

Avaliação, SAEP, SAEB e a 

ideologia.

PEDAGOGIA

VERONICA ANGELITA 

CANDEIA

Processo de Ensino e 

Aprendizagem: Estudo e 

Intervenções no Ensino 

dos sextos anos do 

Colégio Estadual Dr. 

Arnaldo Busatto - Foz do 

Iguaçu.

O presente projeto de intervenção pedagógica Processo de Ensino e Aprendizagem, será desenvolvido

no Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busatto , Foz do Iguaçu – Pr que diante do elevado índice de reprovação

dos sextos anos do período vespertino, tem por finalidade refletir a pratica do pedagogo, direção,

professor e aluno. Estudo sobre o tema Avaliação como trabalho coletivo envolvendo desde o conteúdo

forma de transmissão e a participação do coletivo da escola. As reflexões sobre o tema proposto visa

contribuir para poder orientar professores, direção e equipe pedagógica quanto a situações problemas,

elaboração de avaliações e planejamento, critérios avaliativos e propostas coletivas sobre os estigmas

gerados em conselho de classe com alunos repetentes e ações para coibir essa pratica.

estigmas;avaliação;repetência;m

etodologias



PEDAGOGIA

FRANCIANE 

INDIANARA NOQUELI 

BATISTA

Avaliação escolar: o 

conselho de classe como 

instrumento de reflexão 

da prática docente

Trata-se de projeto de intervenção pedagógica, no Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busatto, Foz do Iguaçu,

da professora PDE Franciane Indianara Noqueli Batista, sob a orientação da professora Silvana Aparecida

de Souza, tendo como título: Avaliação escolar: o conselho de classe como instrumento de reflexão da

prática docente.

conselho de classe; 

avaliação;prática docente

PEDAGOGIA ARACI JOST

Desafios no Ensino do 

Conteúdo Concreto na 

Perspectiva da Pedagogia 

Histórico-Crítica.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um Plano de Estudos com os professores do Ensino Médio

Integrado de Formação de Docentes e equipe pedagógica, sobre os fundamentos teórico-metodológicos

que possibilite a compreensão do método do materialismo histórico e sua aplicação no processo de

ensino. Entendemos que a caminhada formativa do professor traz desafios desde seu ingresso nos

cursos de graduação até ao alcance dos níveis de lato ou stricto sensu. Mas nada se compara ao imenso

desafio que nos se apresenta ao assumirmos uma sala de aula. Nós nos defrontamos com um

compromisso grandioso, quando verdadeiramente compreendemos o papel que o conhecimento ocupa

na formação humana, cujo compromisso se insere em nosso trabalho educativo. É nessa perspectiva que

pretendemos desenvolver esse trabalho, organizando-o nos seguintes eixos: Trabalhar com textos que

nos possibilitem compreender a relação teoria e prática na filosófica da práxis, explicitando os conceitos

que envolvem tal relação; aprofundar nossa compreensão sobre o método do marxismo, demonstrando

que a ação laboral humana e o progresso do pensamento se constituem nessa unidade entre a teoria e

prática; e compreender o trabalho humano, em seu duplo movimento: como criador da vida e como

destruidor da humanidade, possibilitando a compreensão do movimento real da historia em que o

conhecimento científico se constitui. Entretanto, é necessário historicizar o método, pois não basta

aprender seus passos, mas, antes os seus fundamentos. Este é o caminho necessário para trabalhar com

os conteúdos concretos, pois, compreendendo criticamente o mundo, não conseguiremos mais

trabalhar o conteúdo pelo conteúdo, a nossa inquietação torna-se gigante!

Formação continuada; Ensino e 

aprendizagem; Conteúdo 

concreto.

PEDAGOGIA DIONE MARY MEURER

Violência escolar: busca 

de alternativas para o 

enfrentamento e 

prevenção no interior da 

escola.

A violência está sendo um dos maiores desafios do cotidiano escolar. Constitui-se no reflexo do que é

vivenciado no contexto social e se manifesta de diferentes formas entre os envolvidos no processo

educativo. Os casos de indisciplina e violência mais comuns são: descumprimento das normas

estabelecidas no Regimento Escolar, falta de respeito nas relações interpessoais, bulliyng, agressões

físicas, verbais e a violência institucional. Todos estes fatores interferem diretamente no processo de

ensino e na aprendizagem, pois o ambiente escolar, para ser produtivo, precisa, ser um lugar tranquilo,

harmonioso, onde o professor e alunos sintam segurança. Serão envolvidos no projeto de intervenção:

alunos, pais/responsáveis, professores, equipe pedagógica, direção e demais entidades pertencentes aos

órgãos que constituem a Rede de Proteção. O professor tem papel fundamental neste contexto, pois é

quem está em contato direto com o aluno, sendo assim, deve manter uma atitude de dignidade,

demonstrar ao aluno que não aprova suas atitudes com superioridade. A autoridade do professor vem

da dignidade, do conhecimento, da sabedoria e desenvoltura diante dos estudantes.

Violência; Escola; Rede de 

Proteção;



PEDAGOGIA IRACI LASTA

Violência: compreensão 

do fenômeno e 

possibilidades de 

intervenção na escola

Este projeto pretende refletir sobre a violência escolar e as relações pessoais presentes no ambiente

escolar e desenvolver ações que estimulem o respeito ao outro. Neste estudo abordaremos “o contexto

da violência na escola”, “as diferentes formas de violência” e “a violência e a escola”. violência; escola; conflitos; ações.

PEDAGOGIA LEILA RONSANI

O Papel do Professor e 

sua Interação com as 

Novas Tecnologias

Diante de toda a inovação tecnológica que temos a nosso dispor atualmente, o presente trabalho

pretende discutir qual é o papel do professor neste cenário, bem como a apresentação de alguns

recursos que podem ser utilizados pelos docentes no desenvolvimento de suas aulas. Pretende-se

mostrar, também, a insubstituibilidade do professor enquanto mestre que tem o domínio teórico-

prático de seu ofício, frente ao processo educativo. As tecnologias precisam ser vistas como recursos, ou

seja, como meios, e não como fins em si mesmas. Para isso, faz-se necessário uma formação continuada

de professores, capaz de oferecer embasamento teórico e prático para que tal objetivo seja alcançado.

Tecnologia; educação; professor; 

prática pedagógica

PEDAGOGIA

MARILAINE BUDZINSKI 

PINTO

A HORA ATIVIDADE 

“VISTA” POR UM NOVO 

VIÉS: FORMAÇÃO 

CONTINUADA ALIADA À 

CONSTRUÇÃO DE 

MATERIAIS DIDÁTICOS

Tenho como objetivo levantar possibilidades de rever posturas e cumprir a Hora Atividade, vendo-a

como momento de formação continuada e construção de materiais didáticos, bem como criar um

Caderno Pedagógico - através de um Curso de Extensão, possibilitando que os professores possam estar

dispostos por disciplina para trocas de ideias e sugestões metodológicas de aplicação de seus

conhecimentos em sala de aula.

FORMAÇÃO 

CONTINUADA;PRODUÇÃO;PLANE

JAMENTO COLETIVO

PEDAGOGIA

MIRIAM LEITE VIEIRA 

GUIMARAES

Intervenções pedagógicas 

humanizadoras para um 

ensino aprendizagem de 

melhor qualidade a partir 

do 6°ano

Este projeto objetiva analisar a importância do professor pedagogo na articulação de ações

humanizadoras, para um ensino de qualidade junto aos docentes e discentes do 6o ano, público alvo

deste estudo. Para tanto, serão realizados encontros com docentes e funcionários com o intuito de se

fazer estudos com embasamentos teóricos em uma perspectiva do método Materialismo- Histórico-

Dialético. A pesquisa será em uma abordagem qualitativa e os dados que nortearão a implementação do

projeto, serão coletados por meio de observações e de entrevistas com os educadores do Colégio

Estadual Cecília Meireles, instituição de porte médio que oferta ensino fundamental e médio no

município de Ubiratã, são profissionais desafiados a repensar suas práticas pedagógicas, diante dos

conflitos que vivenciam no dia a dia. Assim o presente projeto visa contribuir com estudos que possam

embasar a reflexão e a ação do professor e demais funcionários no intuito de propor a realização de

intervenções humanizadoras, isto é, considerando a educação como processo de humanização. Humanização; Educação; Ações



PEDAGOGIA

ANGELA APARECIDA 

BUSS CHIBILISCKI

O Uso do Blog: Uma 

contribuição para além da 

ferramenta

A pesquisa tem a intencionalidade de identificar as relações midiáticas no âmbito escolar, utilizando

como recorte o espaço virtual blog como ferramenta de produção de conhecimento. Abordar-se-ão dois

eixos temáticos. O primeiro fará referência a trajetória da cidadania no Brasil, enfatizando as questões

de direitos e deveres da criança e do adolescente. O segundo tratará a história do blog, sua interface,

dispositivos e aspectos de utilização dos recursos tecnológicos na escola. Os envolvidos na ação

pedagógica serão alunos de 6º e 9º anos do ensino fundamental do Colégio Estadual Liane Marta da

Costa (Guarapuava – PR). Pretende-se com o projeto levar os alunos a produzir material dentro do

ambiente virtual blog criando uma comunidade voltada aos mesmos, visando contribuições e melhorias

na produção e circulação de idéias, bem como, buscar-se-á demonstrar as possibilidades de trabalho

pedagógico. Blog, tecnologia, Cidadania

PEDAGOGIA

JOSIANE CRISTINA 

PRESTES BORGES

A importância do 

acompanhamento do 

pedagogo na hora-

atividade dos professores.

A intenção da investigação, de cunho bibliográfico e documental, é discutir como os pedagogos podem

auxiliar os professores durante suas horas-atividades, no sentido de mediar à prática docente. Para

tanto, será ofertado um curso de capacitação aos pedagogos e professores do Colégio Estadual Dr. João

Ferreira Neves, de Goioxim, Paraná, local eleito para a realização de nossa intervenção pedagógica.

Espera-se ao final do estudo e da intervenção, contribuição, valorização, junção entre a teoria e prática e

organização do trabalho didático-pedagógico dos pedagogos e professores no espaço escolar.

Hora atividade; pedagogos; 

professores.

PEDAGOGIA

JULIANI SUEKE DE 

OLIVEIRA

Bullying: algumas 

contribuições para o 

enfrentamento desse 

fenômeno no 7º Ano do 

Ensino Fundamental.

O trabalho visa o entendimento dos motivos pelos quais os alunos praticam o Bullying, compreendendo

os fatores que determinam suas causas, formas de manifestação e consequências no processo de

socialização e também para toda a vida do indivíduo. A perspectiva da intervenção busca construir

estratégias de enfrentamento ao Bullying na escola por meio de estudos coletivos com alunos, pais,

professores e funcionários, tendo como pilar a garantia da qualidade das relações entre os educandos.

Deste modo, acredita-se que discutindo e prevenindo a ocorrência deste, consequentemente, será

obtida a melhoria do aprendizado e do ambiente escolar. Bullyng;respeito; violência.



PEDAGOGIA

JUREMA APARECIDA 

GONCALVES

Concepções Pedagógicas 

da Educação Brasileira e a 

Concepção do Projeto 

Político Pedagógico do 

Colégio Estadual 

Professores Edvaldo e 

Maria Janete Carneiro – 

Ensino Médio

O presente trabalho de estudo e pesquisa objetiva analisar as diferentes concepções pedagógicas e a

concepção que embasa as Diretrizes Curriculares Estaduais para confrontar com a concepção pedagógica

que fundamenta o Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Professores Edvaldo e Maria Janete

Carneiro – Ensino Médio, com vistas a uma melhor organização do trabalho pedagógico em sala de aula.

Por falta de conhecimento aprofundado sobre as concepções pedagógicas que pautaram os diversos

períodos históricos da educação brasileira, não se tem clareza quanto àquela que fundamenta o Projeto

Político Pedagógico que é o norte das ações na escola. Isso faz com que os professores fiquem inseguros

e passem a apoiar sua prática no livro didático com pouca metodologia de ensino adequada ao processo

avaliativo, que possa responder melhor aos objetivos que pretendem alcançar. O conhecimento e a

incorporação dessas tendências tornam a prática docente realmente significativa porque respondem

questões que estruturam todo o processo de ensino como: o que, para que, para quem, por que e como

ensinar? A reflexão sobre estas questões contribuirão para a construção de uma escola mais

democrática e de melhor qualidade. A metodologia utilizada será curso de extensão universitária onde

se fará estudo para o aprofundamento teórico metodológico com certificação de 32 horas.

Concepções pedagógicas; 

metodologia; ensino; 

aprendizagem.

PEDAGOGIA

LELIANE APARECIDA 

ARRUDA

A ATUAÇÃO DO 

PEDAGOGO JUNTO AOS 

PROFESSORES DOS 

ALUNOS COM 

NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Considerando a função do pedagogo e a urgência em atender as especificidades da escola faz-se

necessário refletir sobre a sua ação junto aos professores que atuam com alunos com necessidades

educacionais especiais, embasando sua prática em teorias que buscam a compreensão das

características de aprendizagem desses alunos. Nessa perspectiva o projeto apresenta questões e

fundamentação teórica sobre o papel do pedagogo na escola no que se refere ao acompanhamento aos

professores que trabalham com alunos necessidades educacionais especiais no 6º Ano, no intuito de

subsidiá-los quanto ao conhecimento teórico e possíveis metodologias e avaliações diversificadas. Para

tanto oferece uma proposta de grupo de estudo com 11 encontros que será sistematizada na Produção

Didática Pedagógica.

Pedagogo; professor; inclusão; 

dificuldade; aprendizagem

PEDAGOGIA ROSELI TAVARES

A IMPORTÂNCIA DA 

ATUALIZAÇÃO DO 

PROFESSOR, EM 

RELAÇÃO A INTERNET, 

PARA A REALIZAÇÃO DO 

TRABALHO DE PESQUISA 

NO COLÉGIO ESTADUAL 

DE SEGREDO

Compreendendo que a Internet é uma ferramenta que ajuda a buscar caminhos novos, abre a escola

para o mundo, e que pode trazer inúmeras formas de contato com as pessoas, este projeto será

elaborado, com intuito de trabalhar a pesquisa, fazendo uso desta ferramenta. Espera-se, que seja uma

atividade sistematizada e mediada entre sujeitos, pautada em instrumentos que propiciem a construção

do conhecimento e o desenvolvimento da autonomia, por meio de ações com características de

reflexões críticas, que priorizam argumentar, analisar, descobrir, questionar, comparar, criticar, avaliar,

sintetizar e finalmente criar.

Educação - Pesquisa - Escola_ 

Internet



PEDAGOGIA VIVIANE CHULEK

Avaliação: Critérios e 

instrumentos

A avalição é um dos temas mais discutidos no contexto escolar. Embora na literatura educacional se

entenda que a avaliação deve promover o diagnóstico das situações de forma a avançar e, ainda, de

explicitar os caminhos já percorridos para subsidiar a tomada de decisões, muitas vezes, nos

procedimentos de aula ou no Conselho de Classe percebe-se a semelhança entre os critérios avaliativos

e as práticas de avaliação tradicional e punitiva. Este projeto de intervenção tem como objetivo analisar

de que forma a elaboração dos instrumentos de avaliação e a tomada de decisões no Conselho de

Classe, pautados em critérios objetivos, contribuem para que a avaliação se efetive como uma

possibilidade de acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. A proposta de intervenção situa-se

na relação ação/reflexão sobre as práticas avaliativas e a percepção de professores e estudantes sobre

este processo. As estratégias de ação abarcam a coleta de dados, por meio de entrevista semi-

estruturada e grupo focal, e encontros periódicos de estudo e reflexão com estudantes e professores no

intuito de aproximar a prática avaliativa da perspectiva emancipatória preconizada por autores como

Luckesi (2000, 2005 e 2006), Weber (2007), Paro (2000), Esteban (2003), Villas-Boas (1998) entre outros.

Avaliação; Critérios; 

Instrumentos; Ensino; 

Aprendizagem

PEDAGOGIA

DULCEMARA 

TEREZINHA BENATO

FAMÍLIA E ESCOLA EM 

RODAS DE CONVERSA

O Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido no PDE 2014, intitulado “Família e Escola em Rodas

de Conversa”, tem como objetivo principal buscar meios de operacionalizar a parceria entre família e

escola, visando à melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental do Colégio

Estadual “João de Mattos Pessôa”. Ensino Fundamental e Médio. Para o desenvolvimento deste projeto

serão realizados encontros com os pais e demais profissionais da escola, buscando-se nestes encontros

criar situações de diálogo, promovendo novas formas de acolher e orientar a família. Propõe-se também

realizar um trabalho de conscientização dos alunos de todas as séries, através da valorização da

participação das famílias nos segmentos escolares. Busca-se através deste projeto estabelecer uma

relação mais próxima entre família e escola, criando espaços nos quais toda a comunidade escolar possa

participar e contribuir para a formação de um aluno cidadão, preparado para sua inserção na sociedade.

Escola; família; participação; 

parceria



PEDAGOGIA

ADRIANA BUHRER 

TAQUES STRASSACAPA

O conselho de classe 

numa perspectiva 

processual enquanto 

momento coletivo de 

decisões.

O presente projeto de pesquisa e ação tem como objetivo oportunizar aos professores estudar, analisar

e refletir sobre o espaço do conselho de classe, através da proposta de intervenção buscando identificar

as relações conflituosas e de senso comum que o mantém como instância colegiada meramente

burocrática e tarefeira. Frequentemente ele acontece na escola sem sistematização e organização dos

resultados sobre o processo de ensino aprendizagem dos alunos, sendo muitas vezes espaço que

legitima o fracasso escolar, acontece como mera constatação onde não se planejam nem se

implementam ações significativas e direcionadas para cada problema apresentado no conselho de

classe. Para avaliar toda a prática pedagógica neste espaço coletivo de decisões; destaca-se três

dimensões do conselho de classe que auxiliam na sua organização o pré-conselho que oportuniza o

levantamento de dados a serem analisados pelo colegiado e que permitem a retomada e

redirecionamento do processo de ensino aprendizagem, o conselho de classe fundamentado no Projeto

Político Pedagógico e no Regimento Escolar para analisar as ações educacionais indicando alternativas

que garantam a sua efetivação e o pós-conselho, no qual se realiza os encaminhamentos e define as

ações a serem realizadas: replanejamento, recuperação dos conteúdos, instrumentos e critérios de

avaliação, entre outras. Nesta perspectiva faz-se necessário oportunizar aos professores condições de

analisar de que maneira podem atuar nos espaços e momentos desta instância colegiada evitando ter

uma atitude passiva diante das dificuldades desmistificando as ideologias que partem do senso comum e

poder intervir ativamente e diretamente sobre a realidade atual buscando transformá-la.

Conselho de classe; pré-

conselho; pós-conselho; prática 

pedagógica

PEDAGOGIA

ANA PAULA HNEDA 

KOLTUM

LIMITES E 

POSSIBILIDADES PARA A 

CONSECUÇÃO DE UMA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

QUE CORRESPONDA AO 

PROPOSTO PELAS 

DIRETRIZES 

CURRICULARES DO 

ESTADO DO PARANÁ

O presente projeto tem por objetivo investigar os limites e possibilidades para a efetivação de uma

prática pedagógica que corresponda à proposta apresentada nas Diretrizes Curriculares Estaduais do

Estado do Paraná, a qual tem como base a pedagogia histórico-crítica. Tem como referência para o

trabalho o Colégio Estadual Idália Rocha, do município de Ivaiporã, e será desenvolvido com a

participação de docentes, equipe pedagógica e direção da instituição. Visa realizar uma discussão sobre

o processo de implantação da pedagogia histórico-crítica no Estado do Paraná, bem como quais

fundamentos e princípios constituem essa pedagogia, e ainda quais são os limites que impedem tal

proposta de se efetivar na prática pedagógica. Após realizar esse levantamento propõem-se como

contraponto do processo de investigação, duas atividades de intervenção onde, junto com o coletivo da

instituição, serão levantadas possibilidades de mudança da prática pedagógica com vistas a implementar

a pedagogia histórico-crítica. Para o processo de intervenção pedagógica propomos a realização de

grupo de estudos e uma reestruturação do plano de trabalho docente do professor. Ao final do processo

queremos responder aos questionamentos iniciais: Por que a pedagogia histórico-crítica ainda não se

tornou uma prática nas escolas públicas paranaenses? Quais limites e possibilidades a serem

enfrentados no contexto escolar para a efetivação da pedagogia histórico-crítica proposta pelas

Diretrizes Curriculares Estaduais? Esta é uma proposta viável para ser praticada nas escolas?

pedagogia histórico-crítica; 

prática pedagógica; metodo 

dialético; processo ensino 

aprendizagem;



PEDAGOGIA

EDINA GUARDEVI 

MARQUES SILVA

O uso pedagógico das TIC 

no Processo de Ensino e 

Aprendizagem: 

Caminhos,Limites e 

Possibilidades

Este trabalho apresenta uma breve trajetória teórica da temática do uso pedagógico das tecnologias da

informação e comunicação.Visa fornecer reflexões e conseqüentes ações nas pessoas envolvidas com a

tarefa educativa,na tentativa de buscar caminhos que ampliem a qualidade do ensino e da

aprendizagem.O uso pedagógico do computador e da internet na escola como veiculo de promoção da

aprendizagem nos leva a pensar na transformação do espaço-tempo educativo num campo de onde

emergem atividades curriculares que articulem os conteúdos às ações do saber viver. Levanta questões

sobre a formação e postura do professor frente à imprevisível evolução científico-tecnológica nos dias

de hoje, concluindo com o estudo de possíveis estratégias para a consecução de uma práxis adequada

ao contexto atual.

Processo ensino-aprendizagem; 

Formação; prática docente.

PEDAGOGIA ELIZETE SCHACTAE

Dinamização do Processo 

de Ensino através da 

utilização de Recursos 

Tecnológicos

O presente Projeto de Pesquisa apresenta uma proposta de intervenção no Colégio Estadual Ary Borba

Carneiro - Ensino Fundamental, Médio e Profissional, na cidade de Cândido de Abreu, referente à

utilização dos recursos tecnológicos como metodologias de ensino, com a finalidade de dinamizar o

processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, propõe um trabalho com os professores, através de

grupos de estudos e oficinas, para a sensibilização e instrumentalização destes quanto à a utilização de

recursos tecnológicos, oportunizando a eles refletir sobre suas práticas pedagógicas e capacitando-os a

utilizarem a lousa digital e o projetor interativo como recursos didáticos. O projeto apresenta um breve

histórico referente à introdução das tecnologias na educação brasileira e paranaense para informar

sobre como estes recursos foram integrados à educação e ressalta a necessidade das escolas utilizarem

estas tecnologias como recursos pedagógicos a fim de contribuir no processo ensino e aprendizagem.

Tecnologias; recursos 

pedagógicos lousa digital; 

projetor interativo; dinamização 

do ensino.

PEDAGOGIA

GENI DE FATIMA DA 

SILVA HRUBA

Escola e 

Família:Integração para 

uma educação de 

qualidade

Esse projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo principal fortalecer as relações pedagógicas

entre as duas principais instituições de socialização e educação: família e escola. A necessidade do

envolvimento efetivo da família no processo de ensino e aprendizagem tem sido constantemente

solicitada pela escola, entretanto encontramos vários obstáculos para tal efetivação, pois a família tem

ficado ausente da escola e quando presente encontra limites no espaço escolar para sua participação.

Diante disso questionamos: a escola tem condições de ampliar e fortalecer as relações com a família? Os

pais têm clareza do papel social da escola e do papel da educação familiar? Seria possível identificar

como a educação familiar interfere na educação escolar? Para a abordagem desta temática recorreu-se

a pesquisa bibliográfica referenciando a vários autores como Paro (2007), Szymansk (2007), Prado

(1981), Freire (1975), Mioto (2000), Kollontai (1982), Cardozo (2010), Sales ( 2010), Hobshawm ( 1995),

Reis (2006). Neste sentido, propõe-se desenvolver encontros sistematizados envolvendo família e

escola, proporcionando espaço de discussão, reflexão e participação, garantindo que as famílias

conheçam o sistema educacional oferecido a seus filhos e que esta possa se envolver efetivamente no

processo de ensino e aprendizagem.

Gestão; Participação; Escola; 

Família



PEDAGOGIA

LUCIANA PEDRINA 

BONINI

Para além da Avaliação 

Classificatória

Este projeto de intervenção pedagógica objetiva refletir a práxis avaliativa, sob o ponto de vista da

pedagogia que sustenta a prática do exame classificatório e a ótica da Pedagogia Histórico-Crítica, sendo

esta fundamentada teoricamente no materialismo histórico dialético, que tem na escola a principal via

de desenvolvimento da consciência humana. Trata-se de estudo teórico-prático a ser realizado com

professores de uma escola pública da rede estadual do Paraná, no município de São Pedro do Ivaí e

constitui-se como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2014. A importância deste

estudo se dá, justamente, por problematizar a prática docente com a tendência pedagógica que a

sustenta e a influência desta tendência ao se pensar a avaliação escolar, seu papel na relação ensino-

aprendizagem, formação humana e a função social da escola.

Pedagogia Histórico-Crítica; 

Práxis avaliativa; Função social 

da Escola

PEDAGOGIA

ODETE APARECIDA 

MINE

A importância da 

participação e do 

envolvimento das famílias 

com a escola.

A participação e o envolvimento das famílias com a escola têm sido considerados como uma

necessidade constante, mas qual seria a influência desta relação para melhorar o processo

ensino/aprendizagem? A participação e o envolvimento das famílias com a escola poderá melhorar tal

processo? Propõem-se momentos coletivos com as famílias, professores e funcionários para

esclarecimentos sobre as concepções, conceitos e funções de cada instituição, desenvolvidos a partir de

encontros, palestras e filmes para reflexão. Espera-se que este projeto, seja incorporado ao Projeto

Político Pedagógico (P.P.P.) da escola e que a Quando as famílias participam, os alunos/filhos

apresentam melhores resultados? Como deve esta participação? Neste sentido pretende-se com este

trabalho redimensionar e fortalecer a participação e o envolvimento das famílias com a escola,

propondo uma forma de participação onde possam se envolver de maneira organizada e sistematizada.

Entretanto, para isso será necessário que a escola abra espaços onde as famílias possam refletir sobre

sua participação, e os espaços que a escola tem proporcionado no sentido de participação e o

envolvimento das famílias com a escola seja efetivado no sentido de melhorar o processo ensino

aprendizagem.

Gestão; Participação; Escola; 

Família.



PEDAGOGIA

NARA AUGUSTA 

CAMARGO

Hora-atividade:um 

espaço dialógico da 

(re)significação da prática 

docente.

A hora atividade é um espaço para a reflexão da prática pedagógica,portanto o Pedagogo tem grande

importância na mediação da mesma.Partindo da problemática de como organizar a hora atividade, com

as Pedagogas, do Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos Professora Geni Sampaio

Lemos (CEEBJA), de maneira que este espaço passe a fazer parte da formação continuada dos

professores, o presente projeto tem como objetivo principal, construir uma proposta de mediação

pedagógica, durante a hora-atividade, a partir das opiniões dos professores do CEEBJA. Justifica-se pela

necessidade da presença do pedagogo para realizar a mediação de diferentes estratégias metodológicas

junto aos professores, para que os mesmos possam redimensionar seu trabalho em sala de aula,

garantindo assim, melhor apropriação do conhecimento pelos alunos. A hora atividade é um momento

essencial para o processo pedagógico ser repensado, para tanto,leituras e estudos são importantes.

Assim,também é preciso formar o Pedagogo para esse momento, discutindo coletivamente os

problemas enfrentados na prática pedagógica.Os caminhos da intervenção passarão pela aplicação de

um questionário aberto aos professores e encontros de estudos e discussões com as Pedagogas do

CEEBJA. Como possíveis resultados da implementação deste projeto, espera-se que as Pedagogas

compreendam a importância da mediação pedagógica durante a hora-atividade, bem como a elaboração

de algumas ações para esse momento.

Pedagogo;Hora-

atividade;Mediação Pedagógica

PEDAGOGIA

SILVANA SIQUEIRA 

LIMA

Evasão Escolar: buscando 

entender suas causas e 

efeitos

A questão da evasão escolar tem se configurado há décadas no cenário educacional como um problema

significativo nas escolas públicas brasileiras, mostrando-se na atualidade um grande problema social.

Partindo dessas considerações e observando o crescente processo de evasão escolar no Brasil, o

presente projeto de intervenção pedagógica tem por objetivo central refletir sobre a questão da evasão

escolar no Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite, situado no município de Jacarezinho (PR), buscando

melhor identificar e entender as causas do abandono da escola por parte desse alunado tendo em vista

identificar os determinantes da evasão escolar nesse colégio para, assim, podermos subsidiar ações

pedagógicas que possam contribuir para minimizar os elevados índices de evasão. Escola; Educação pública; Evasão.

PEDAGOGIA CARLA MARIA DOTTO

O papel do Professor 

pedagogo: inquietações e 

dúvidas acerca das 

práticas avaliativas no 

Colégio Estadual José de 

Anchieta de Quedas do 

Iguaçu - PR.

O presente projeto de pesquisa trata sobre a função do professor pedagogo e os caminhos percorridos

por este profissional no Estado do Paraná a partir da década de 90, sua intervenção pedagógica no

interior das escolas públicas, com ênfase no Colégio estadual José de Anchieta e as práticas avaliativas

do Colégio Estadual José de Anchieta, de Quedas do Iguaçu – PR, dando ênfase à avaliação escrita,

individual e bimestral (prova) e a possibilidade de interferência do pedagogo neste processo, propondo

uma ação educativa mais próxima da necessidade dos alunos, uma vez que a mesma não tem

possibilitado aos alunos um avanço no processo de aprendizagem.

Pedagogo; escola pública; 

avaliação escolar; ensino 

aprendizagem.



PEDAGOGIA

ELIZETE DA APARECIDA 

TOLEDO

O RPG como estratégia de 

ensino: uma proposta 

para o ensino de 

profissões

Utilização do RPG como tecnologia educacional em apoio ao processo de ensino aprendizagem de

profissões no Ensino Fundamental e Médio do Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho.Ao se utilizar o

RPG tem como proposta favorecer o aprendizado através do jogo interativo e este pode ter papel de

narração interativa, uma vez que os alunos assumem papéis de personagens de uma determinada

profissão, “encarnando” de certa forma tais personagens, criando uma mini realidade social, vivendo

situações profissionais como se estivesse acontecendo naquele exato momento. 

Educação; RPG; Estratégia de 

Ensino, Tecnologia;

PEDAGOGIA

MARIA DE LOURDES 

ETGES

Atuação do pedagogo 

como suporte pedagógico 

no atendimento aos 

alunos com necessidades 

especiais inclusos no 

ensino Comum no Colégio 

Estadual José de 

Anchienta de Quedas do 

Iguaçu

A Educação Inclusiva é um desafio que descortina para todos os envolvidos com a tarefa de educar sob

os princípios da ética e da cidadania. Entende-se que assegurar a todos a igualdade de condições para o

acesso e permanência nas Instituições de ensino sem qualquer tipo de discriminação é um principio que

está na Constituição Federal, na LDB nº 9394/96, na Deliberação 02/03- CEE. Para efetivar um trabalho

significativo, esse aluno necessita de formas diferenciadas de atendimento, ou seja, deverão ser

realizadas intervenções pedagógicas diferenciadas dos demais alunos do ensino comum.Nesta

perspectiva objetiva-se que todos os profissionais que integram a comunidade escolar estejam

mobilizados, engajados para as mudanças, de maneira que possam participar de uma sociedade menos

excludente.Muitos dos problemas encontrados se distanciam da formação docente e da prática

pedagógica e o que se verifica são medidas de intervenções incompatíveis com as necessidades

educacionais dos alunos, e por esses motivos não alcançam o resultado esperado na aprendizagem.

Nesse sentido, faz-se necessário realizar um trabalho de orientação, conscientização aos profissionais da

Instituição de Ensino e acompanhamento do processo ensino – aprendizagem dos alunos. Entende-se

que é na ação pedagógica que irão se constituir e revelar os desafios do processo ensino-aprendizagem.

Aos alunos com necessidades educacionais especiais deverão ser garantidas as adaptações curriculares

de pequeno porte referente à avaliação, metodologia, e temporabilidade.

Educação Inclusiva -Dificuldade 

de Aprendizagem- adaptações 

curriculares-Intervenção 

pedagógica

PEDAGOGIA

NATALIA OSSOSKI 

MILANI

O Projeto Político 

Pedagógico - PPP como 

instrumento de 

comunicação e interação 

entre a comunidade 

escolar e a mediação do 

pedagogo.

O presente projeto de intervenção surge da necessidade da avaliação e reestruturação do Projeto

Político-Pedagógico do Colégio Estadual General Eurico Gaspar Dutra, que desde sua construção passou

apenas por atualizações solicitadas pela mantenedora. Neste sentido busca-se com sua avaliação

consequentemente atualizá-lo no sentido de atender as necessidades da comunidade escolar em suas

especificidades. Ter um projeto político pedagógico não é o bastante numa instituição. Mais importante

é a sua adequação às necessidades histórico-sociais do momento. As mudanças que ocorrem no seio da

sociedade têm impacto na educação e influenciam no comportamento direto das pessoas, nas

concepções e no modo de resolver os problemas. Nesse sentido a escola, por meio do projeto político-

pedagógico exerce o papel de transformador social. Ou seja, de acordo com Veiga (1995): "Para ser

renovador, o projeto pedagógico deve renovar-se constantemente, caso contrário estará negando sua

essência". PPP; intervenção;reformulação



PEDAGOGIA NEIVA VIEIRA

A Valorização e o respeito 

à diversidade em sala de 

aula: Contribuições da 

cultura afro-brasileira

Em nosso país, o preconceito sempre foi um problema nas relações entre as pessoas, e dentre eles o

preconceito racial vem tratando o negro por longos anos, como um ser inferior. Por esta razão, e com

embasamento na Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 5º, ser determinado que somos todos

iguais perante a lei, bem como, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), tornar

obrigatório o estudo da cultura africana em todas as instituições de ensino; e ainda com a Lei nº

10.639/03, tornar obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Apesar alguns

avanços ainda vivemos em uma sociedade excludente e racista, o que levou a implementação de leis e

de um sistema de cotas para garantir aquilo que deveria ser naturalmente garantido a todos,

indistintamente. Sendo a escola um excelente veículo de transformação que atinge a todas as camadas

sociais, é nela que devemos buscar subsídios para a superação das desigualdades sociais e culturais, para 

transformar a sociedade e prepará-la para lidar com a diversidade. Nesse sentido, o presente projeto,

cujas atividades serão aplicadas no Colégio Estadual Castro Alves – Ensino Fundamental e Médio,

localizado na Vila Residencial Salto Osório, município de Quedas do Iguaçu, pretende valorizar a

diversidade e fazer um resgate da cultura afro-brasileira e das contribuições desses povos na culinária,

na arte (artesanato), nas brincadeiras e na literatura infantil, como forma de expressão e instrumento de

reflexão sobre a discriminação presente na escola em relação ao aluno negro e/ou descendente.

respeito; diversidade; cultura 

afro-brasileira

PEDAGOGIA

SILVANA APARECIDA 

FRANTIOZI

ESCOLA INCLUSIVA: 

ADAPTAÇÕES 

NECESSÁRIAS PARA 

CONTEMPLAR A 

DIVERSIDADE.

A Educação Inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel

da escola na superação da lógica da exclusão. A Inclusão Educacional assegura um direito, no entanto

uma educação de qualidade depende da superação das dificuldades do saber agir e escolher

metodologias adequadas para o aluno incluso. Este projeto tem por objetivo compreender o processo de

ensino aprendizagem de alunos com necessidades especiais no ensino regular, analisando as

intervenções que poderão ser realizadas em sala de aula pela professora da Sala de Recursos

Multifuncional Tipo I e a do Ensino Comum, para melhor auxiliar estes alunos no seu desenvolvimento

escolar.

Educação Inclusiva; 

aprendizagem; intervenções 

pedagógicas

PEDAGOGIA

TANIA TERESINHA 

GRANDO

Conselhos Escolares: 

participação efetiva por 

uma gestão democrática 

na escola pública

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica propõe reflexões e debates sobre os entraves da escola

pública em efetivar a participação dos seus segmentos na concretização de ações na escola,

desenvolvendo um processo democrático no ensino público. O Conselho Escolar, formado por diversos

segmentos da escola, tem função de consolidar o ensino aprendizagem na realidade prática escolar e

deve ser articulado enquanto, princípio da participação e democracia.

Gestão; democracia; 

participação; Conselhos Escolares



PEDAGOGIA

TEREZINHA DE JESUS 

NARDI

A CONTRIBUIÇÕES DAS 

TEORIAS CRITICAS COMO 

APORTE PARA O ENSINO 

E A APRENDIZAGEM NA 

ESCOLA PÚBLICA.

A CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS CRITICAS COMO APORTE PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM NA

ESCOLA PÚBLICA. Este estudo procura caminhar na perspectiva do materialismo histórico e

compreender os princípios que fundamentam a Pedagogia Histórico Crítica, perceber os limites da

escola enquanto instituição que tem uma função social definida, mas que sofre com o esvaziamento de

conteúdos deixados pelas políticas neoliberais e as reformas de ensino delas decorrentes. Busca-se

compreender o contexto histórico e o papel do educador nesse processo. Procura responder a questões

de como reforçar teoricamente o grupo de professores e pedagogos, e poder contar com a sua

participação e aprimoramento para que ampliem sua competência, e venham a ter uma postura

inteiramente profissional e resistente ao modismo que interfere na educação escolar? O Objetivo deste

estudo é intervir no contexto da educação básica a partir da Pedagogia Histórico-crítica, desenvolvendo

estudos e reflexões que possibilitem a compreensão das relações entre políticas educacionais e

concepções pedagógica (neoliberais) presentes nas práticas educativas. A implementação do projeto no

interior da escola deve se fazer na perspectiva do compromisso ético-político, utilizando a lógica da

contradição, pois a escola estudada assenta-se no contexto de uma sociedade classista.

Politicas Educacionais, Teorias 

Educacionais e Pedagogia 

Histórico- Crítica

PEDAGOGIA

ALESSANDRA CRISTINA 

VALERIO

A intervenção pedagógica 

no processo de avaliação 

por Conselho de Classe: 

encaminhando uma 

reflexão.

A proposta deste estudo tem como foco de análise o Conselho de Classe, instância colegiada prevista na

organização da escola. Ao analisar o Conselho de Classe como instância colegiada, democrática e

norteadora da prática pedagógica docente na escola, pretende-se discutir a partir deste, o processo de

avaliação e o papel do pedagogo nas intervenções do processo de ensino aprendizagem. O estudo terá

características teóricas e práticas, visto que, pretende-se além do aprofundamento teórico conceitual,

agir diretamente nas práticas pedagógicas realizadas por todos que participam de ensino aprendizagem.

Com base em dados e em informações reais referentes a resultados das discussões em reuniões do

conselho de classe, verificou-se a necessidade de investigar, apontar e debater as possíveis causas que

levam tantos alunos a serem analisados e na maioria das vezes aprovados através do conselho de classe.

Nesse sentido, refletir sobre o suporte teórico é fundamental para a atuação do conselho de classe

frente ao processo de avaliação e gestão democrática. Outro aspecto a ser abordado neste trabalho é a

possibilidade de propor ações pedagógicas que viabilizem o comprometimento e participação da

Comunidade Escolar na busca de um ensino de qualidade, bem como analisar o papel do pedagogo e as

possibilidades que tem de intervenção no processo de ensino aprendizagem.

Avaliação;Conselho de 

Classe;Intervenção;Aprovação



PEDAGOGIA

ELIANE CRISTINA 

PONTES

O Processo Ensino-

Aprendizagem numa 

Perspectiva Histórico-

Cultural

A falta de clareza dos professores, sobre a base teórica que sustenta sua prática torna-se uma

problemática que permeia o processo ensino-aprendizagem. Este projeto de intervenção pedagógica sob

o título: “O Processo Ensino-Aprendizagem, numa Perspectiva Histórico-Cultural”, tem por objetivo

promover reflexões acerca da prática pedagógica, a fim de que os docentes compreendam que esta se

encontra permeada pela teoria. Sendo necessário o conhecimento dos pressupostos teóricos que

direciona seu fazer pedagógico. Por meio de pesquisa bibliográfica, o estudo aponta alguns fundamentos

da teoria histórico-cultural de Lev Semenovich Vigotski, que compreende o homem enquanto ser social e

histórico, que se humaniza na relação com o outro e com o meio, através do uso de instrumentos e

signos, desenvolvendo o que ele chama de funções psicológicas superiores. Vigotski destaca importância

do papel da educação formal, bem como do professor no desenvolvimento do psiquismo humano. Este

estudo servirá de base para produção didática pedagógico, que será implementada no Colégio Estadual

de Ivaína, localizado no distrito de Ivaína, município de Santa Cruz de Monte Castelo, NRE-Loanda, aos

professores no ano de 2015, bem como as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. O trabalho

culminará com a produção de um artigo.

Teoria;Ensino-

Aprendizagem;Histórico-

Cultural;Vigotski

PEDAGOGIA

VILMA DE LOURDES 

NEGRINI

O Uso das Tecnologias no 

Processo de Construção 

do Conhecimento

O presente projeto visa oportunizar a discussão e reflexão com os educadores sobre a importância de se

fazer uso das tecnologias de informação e comunicação (TICS) em sala de aula. É preciso proporcionar ao 

aluno uma maior interação em sala de aula, e a TICS propõe mudanças para que isto ocorra. Assim

orientações e planejamentos quanto ao seu uso traz aos educadores uma nova forma de atrair o

interesse dos alunos, visto que estes se deparam com essas novas tecnológicas todos os dias, e o

professor, deve sempre enfrentar os desafios, mostrando segurança ao aluno, e buscando sempre se

aperfeiçoar, pois essas tecnologias podem ajudar na elaboração de atividades. Porém deve se ter em

mente que o computador (uma dessas novas tecnologias) não é o objeto de estudo, e sim uma

ferramenta para aprimorar o aprendizado e tornar mais atraente, o ensino-aprendizagem, ao aluno.

Portanto isso revela que os benefícios são grandes e de suma importância. Desse modo os educadores

precisam ser encorajados e serem capazes de fazer uso dessas tecnologias, otimizando suas aulas, de

forma que os resultados do ensino sejam efetivos e significativos, e que os educadores se sintam mais

motivados a estarem sempre se atualizando e procurando novos meios de transmitirem seus

conhecimentos para os alunos.

Tecnologias da Informação e 

Comunicação; Prática 

Pedagógica; Educadores.



PEDAGOGIA

ADRIANA MARIA 

AUGUSTO FARIA

A prática pedagógica na 

Pedagogia Histórico-

Crítica

No Brasil a Escola Pública sofre inúmeras críticas, principalmente quanto o cumprimento de sua função.

As inquietações causadas por estas críticas culminaram na elaboração deste projeto que visa refletir

sobre a função social da escola e a prática pedagógica, buscando na Pedagogia Histórico-Crítica (PHC)

fundamentação teórica que norteie a elaboração do Plano de Trabalho Docente (PTD). Utilizando-se da

metodologia da pesquisa-ação este projeto será implementado no Colégio Estadual Antônio Raminelli-

EFM, na cidade de Cambé, através de grupos de estudo e do acompanhamento da elaboração do PTD,

segundo os passos preconizados por Saviani (2003) que são: prática social inicial, problematização,

instrumentalização, catarse e prática social (final), assim contribuindo-se para que a escola cumpra sua

função de emancipação humana via socialização do conhecimento.

Pedagogia Histórico-Crítica; 

prática pedagógica; Plano de 

Trabalho Docente

PEDAGOGIA ANDREIA MARUCCI

Rebeldia sem causa, ou 

causa da rebeldia? 

Reflexões sobre o 

desenvolvimento 

adolescente e suas 

implicações na prática 

pedagógica

A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano que representa uma transição entre a infância e

a idade adulta. Neste estágio as transformações físicas e psicológicas incidem no comportamento do

indivíduo alterando sua maneira de compreender e se comportar diante das situações à sua volta. Nesta

etapa do desenvolvimento surge um crescente descomprometimento com a aprendizagem na medida

em que avançam na escolarização, provocando reações inesperadas, rebeldias, contestações, tédio,

desmotivação entre outros. O presente projeto de intervenção tem como preocupação investigar quais

as transformações físicas e psicológicas que acontecem na adolescência e como influenciam o

comportamento pré-adolescente e adolescente. O objetivo deste trabalho é favorecer o debate e o

estudo acerca do estágio de desenvolvimento humano denominado adolescência analisando as causas

do comportamento adolescente, como por exemplo, as crises de identidade, distanciamento familiar,

transformações físicas, desenvolvimento cognitivo, do ponto de vista biológico, psicológico, neurológico

em busca de contribuições à discussão. Com isso, o conhecimento acerca da adolescência possibilitará

instrumentos ao docente para conduzir sua prática no sentido de motivar o aluno à aprendizagem.

adolescência; desenvolvimento; 

transformações; comportamento



PEDAGOGIA

ELIANA GOMES DE 

OLIVEIRA

EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA:MEDIAÇÃO 

COMPLEMENTAR PARA O 

ENSINO E A 

APRENDIZAGEM

A escolha pelo tema desse projeto,justifica-se pelo fato da existência da reflexão e discussão no

ambiente escolar a respeito do processo ensino-aprendizagem.Os docentes apontam a falta de interesse

e o envolvimento dos alunos nas atividades propostas pertinentes ao currículo escolar.É necessário

reconhecer que a sociedade atual passa por um processo rápido de mudanças que interferem no modo

de ser e estar do homem,e consequentemente no modo de ser e estar do aluno na escola,pois os

indivíduos fazem o uso de tecnologias cada vez mais avançadas,proporcionando constantemente o fluxo

de informação e comunicação,gerando o conhecimento e o divulgando,surgindo um novo conceito de

tempo e espaço nas relações sociais.Assim,diante dessa sociedade de informações do conhecimento na

era digital,deve-se promover uma mobilização para melhorar o vínculo e a comunicação entre os

sujeitos que participam do processo ensino-aprendizagem.Neste contexto,o objetivo volta-se para

promover e dinamizar a ação docente acerca das estratégias e recursos no processo ensino-

aprendizagem para efetivar o aprender,e por isso busca-se a complementação do ensino presencial com

a colaboração do ensino a distância,através do uso de ambientes virtuais de aprendizagem,em especial,a

ferramenta da plataforma moodle,uma ferramenta que contribui no desenvolvimento e aquisição dos

conteúdos escolares.O projeto considera melhorar as oportunidades oferecidas a professores e

alunos,através da formação continuada com minicursos,em parceria com a Coordenação Regional de

Tecnologia da Educação do Núcleo Regional de Educação de Londrina e do Laboratório de Tecnologia

Educacional da Universidade Estadual de Londrina,com o acompanhamento pedagógico do uso da

ferramenta em hora-atividade dos professores e da utilização dessa pelos alunos das disciplinas

correspondentes.

Processo ensino-aprendizagem; 

Educação presencial e a 

distancia; Ferramenta moodle; 

Cibercultura; Gerações X,Y e Z.

PEDAGOGIA IEDA FEDRI SCHOBER

Desafios da Inclusão no 

Cotidiano Escolar

Este projeto tem por finalidade identificar e intervir sobre os fatores internos e externos, que interferem

no processo de inclusão e aprendizagem efetiva, dos alunos com NEE matriculados no Colégio Estadual

Brasílio de Araújo – EFMP do município de Bela Vista do Paraíso. Considerando as dificuldades

apresentadas, buscaremos formas de superação das mesmas, discutindo teoricamente a inclusão de

pessoas com NEE em sala de Ensino Regular, pontuando os obstáculos deste processo e buscando

formas/estratégias de superação, apontadas pelos docentes. Será utilizada a Supervisão Clínica de Shön,

considerando o acompanhamento do processo didático de professores voluntários que trabalhem com

alunos em processo de inclusão em salas de Ensino Regular. Este processo respeitará as fases de

Organização do Trabalho Pedagógico, a saber: planejamento, aula e avaliação. Os resultados serão

socializados em grupos de estudo com todo o corpo docente.

DESAFIOS DA INCLUSÃO; 

PRÁTICA DOCENTE; SUPERVISÃO 

CLÍNICA DE SHÖN



PEDAGOGIA

INGRID SENI KLEIN 

DALBOSCO

CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS 

PARA A MELHORIA DA 

APRENDIZAGEM DOS 

ESTUDANTES DO 6º ANO 

DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, POR 

MEIO DE SUA 

PARTICIPAÇÃO NA VIDA 

ESCOLAR.

Este projeto apresenta um breve histórico da família, como ela se constituiu e evoluiu; leis oficiais que

responsabilizam a família na educação dos filhos na escola; as tendências pedagógicas que fizeram parte

da evolução educativa no Brasil e influenciaram na educação e a função social da escola numa

perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica levando-nos a uma melhor compreensão da realidade

educacional e a aplicação desse entendimento para a reconstrução dos estudos historicamente

acumulados. Acreditamos que os pais possam exercer grande influência na aprendizagem e progresso

dos alunos. Por isso estaremos promovendo reuniões com os pais dos alunos do 6º Ano do Ensino

Fundamental de 2015 e grupos de estudos com os professores. Alunos; Pais; Professores; Escola

PEDAGOGIA

LUCELIA SALES DE 

OLIVEIRA

PROJETO ENSINO MÉDIO 

INOVADOR- ProEMI: UM 

ESTUDO SOBRE AS 

POSSIBILIDADES DE 

IMPLEMENTAÇÃO NO 

ENSINO MÉDIO 

NOTURNO

Este projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo propor alterações no Projeto Político

Pedagógico de uma unidade escolar, decorrente de estudos sobre a Política Educacional para o Ensino

Médio, especificamente o Projeto Ensino Médio Inovador - ProEMI, do Ministério da Educação. O

projeto vincula-se à área de Pedagogia, na linha de estudo Desenvolvimento Educacional, Diversidade e

Currículo, com ênfase no Projeto de Redesenho Curricular (PRC) para o Ensino Médio em andamento

nas escolas por meio da parceria entre governo federal e governo estadual. Pretende-se avaliar e

acompanhar a implementação do ProEMI nas turmas do Ensino Médio noturno do Colégio Estadual de

Maravilha, Londrina-PR, a partir das análises das políticas educacionais do ProEMI, por meio de grupos

de estudos com professores do Ensino Médio, propondo a reformulação do Projeto Político Pedagógico,

identificando ações favoráveis e desfavoráveis presentes no ProEMI que, no contexto paranaense, se

apresenta como inovador para o ensino noturno.

Política Educacional; Projeto 

Ensino Médio Inovador; Currículo 

do Ensino Médio noturno

PEDAGOGIA

MARTA VIVIANI 

TORREZAN POMINI

A formação continuada 

dos educadores da EJA 

desafios e perspectivas na 

experiência do CEEBJA 

Professora Maria do 

Carmo Bocati

O presente projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo refletir se a falta de formação

específica dos professores para trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos é um dos motivos para a

não permanência dos educandos nos bancos escolares, na organização coletiva, no CEEBJA - Centro

Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Professora Maria do Carmo Bocati. Tem como

objetivos verificar se a ausência de formação inicial e continuada específica para trabalhar na EJA

contribui para a não permanência dos educandos que a frequentam, identificar o perfil da formação

inicial e continuada dos educadores, refletir com os educadores a respeito da concepção de EJA e sua

especificidade, a fim de garantir a permanência dos educandos na escola e propor estudos que

viabilizem a formação de professores que atuam na EJA. A metodologia utilizada será a revisão de

literatura: estudo das obras que se destacam no campo de estudos da formação de professores, da EJA e

temas afins, grupo de estudo e reflexão (Orientando PDE; professores, agentes educacionais),

caracterização da escola por meio do levantamento dos dados documentais da organização do

atendimento escola, entrevista semiestruturada com os professores do CEEBJA Professora Maria do

Carmo Bocati, registro e análise do conteúdo e produção do artigo final (Orientando PDE).

Educação; Educação de Jovens s 

e Adultos; Formação Inicial e 

Continuada de professores



PEDAGOGIA

MIRIAM MARIA DE 

CARVALHO

Indisciplina na Escola: 

uma relação de poder

O Projeto de Intervenção Pedagógica tem como objetivo discutir o tema indisciplina na escola à luz do

referencial teórico baseado nos estudos do filósofo Michel Foucault, que trata a disciplina como uma

relação de poder. Neste sentido, faz uma retrospectiva da forma como foi imposta a disciplina através

dos tempos demonstrando que ela permeia toda a sociedade envolvendo a todos. Assegura que a

disciplina é uma forma de poder para controlar os indivíduos através das instituições. Assim sendo, a

escola é uma das instituições que se utiliza da disciplina para garantir a organização na escola através de

um sistema de olhar hierárquico, sanções e gratificações objetivando normalizar os alunos. Procura-se

também confrontar as teorias de diversos autores com a teoria Foucaltiana quando estes acreditam que

a culpa pelos problemas no processo de ensino e aprendizagem reside no aluno e ou no professor. Nesta

perspectiva, propõe-se grupos de estudos a fim de esclarecer o conceito de indisciplina em relação a

função da escola na atualidade.

escola; indisciplina; poder; 

controle; punição

PEDAGOGIA

ISOLDA REGINA 

PEREIRA RODRIGUES

Pedagogia Histórico 

Crítica: sua contribuição 

na prática pedagógica

A proposta das Diretrizes Curriculares para a Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná fundamenta-se

nas teorias críticas da educação, buscando diferentes formas de ensinar, aprender e avaliar,

considerando que os fatores externos são relevantes para se fazer a seleção do conhecimento,

permeados e sistematizados em relação aos conhecimentos do cotidiano, Diretriz Curricular Estadual

(DCE, 1996, p.21). Para o desenvolvimento desta proposta pedagógica, torna-se como marco referencial

epistemológico a teoria dialética do conhecimento tanto para fundamentar a concepção metodológica,

quanto para o planejamento de ensino-aprendizagem, como ação docente/discente (GASPARIN, 2003,

pp.03-04). Evidentemente, essa nova forma pedagógica de agir exige que se privilegiem a contradição, a

dúvida o questionamento; que se valorizem a diversidade cultural e a divergência; que se interroguem as

certezas e as incertezas, despojando os conteúdos de sua forma naturalizada, pronta e acabada. Se cada

conteúdo deve ser analisado, compreendido e apreendido dentro de sua totalidade dinâmica, é preciso

instituir uma metodologia com características desafiadoras que dê conta desse novo desafio na escola.

Neste projeto, o ponto de partida será a leitura crítica da realidade social em que o educando está

inserido, tornando possível apontar um novo agir pedagógico. Deste enfoque defende-se a caminhada

de seu cotidiano como um todo para a especificidade teórica da sala de aula e desta para a totalidade

social novamente, tornando possível desenvolver o processo dialético de trabalho pedagógico.

“Concepção Metodológica”; 

“Prática Pedagógica”; 

“Conhecimento”.



PEDAGOGIA

JOSIANE APARECIDA 

DUTRA SANCHES

A mediação do pedagogo 

junto ao professor no 

desenvolvimento da hora-

atividade na escola

O projeto em tela está voltado para o desenvolvimento de estudos, discussões, propostas e reflexões

sobre o tema: A MEDIAÇÃO DO PEDAGOGO JUNTO AO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO DA HORA-

ATIVIDADE NA ESCOLA. Tem como base os inúmeros questionamentos que, no decorrer da nossa prática

pedagógica apresentam-se como desafios à função do professor-pedagogo. Este profissional não vê

cumprida a sua função, como deveria, especialmente no que se refere à hora-atividade, por deixar de

ser utilizada como um momento de trabalho docente e possibilidade de formação continuada dos

professores. Almejamos resgatar a função do professor-pedagogo no que diz respeito à coordenação da

hora-atividade, entendida como momento de mediação junto aos docentes. Defendemos a ideia de que

a atuação mediadora poderá transformar a hora-atividade em um instrumento de reação e superação

de inúmeras dificuldades enfrentadas por professores e alunos no âmbito escolar. Pretende-se, nesse

sentido, instruir os demais pedagogos do Colégio Estadual Alberto Jackson Byington Júnior para

interferirem na condução das atividades dos professores, durante o período em que estiverem

usufruindo a hora-atividade. A intervenção prevê medidas que garantam a efetivação de práticas

pedagógicas voltadas ao planejamento das aulas; à reflexão do envolvimento aluno-professor-

aprendizagem; leituras orientadas e discussões acerca das dificuldades dos alunos para a aprendizagem

dos conteúdos. Palavras-chave: hora-atividade, professor-pedagogo, mediação

hora-atividade; professor-

pedagogo; mediação

PEDAGOGIA

MARIA DE FATIMA 

JORGE CASTILHO

A ESCOLA ARTICULADA À 

REDE DE PROTEÇÃO DE 

CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO 

COMBATE E PREVENÇÃO 

DA VIOLÊNCIA ESCOLAR

A violência escolar vem sendo objeto de preocupação da sociedade em geral, e especificamente entre os

educadores que convivem diariamente com situações de violência na instituição de ensino, tais como:

depredação do patrimônio público, pichações, desrespeito aos professores, ameaças e brigas, etc. Essas

situações provocam insegurança e interferem de forma negativa no processo de ensino e aprendizagem

dentro e fora da sala de aula. A proposta deste trabalho consiste em aprofundar os estudos e pesquisas

sobre a violência escolar e a Rede de Atenção à Violência, bem como socializar os conhecimentos e

resultados obtidos com os profissionais da educação, para que os mesmos possam trabalhar essa

questão no ambiente da escola e por meio da Rede de Proteção de Crianças e Adolescente. Em

continuidade ao estudo sistemático, com fins didático-pedagógicos, este Projeto de Intervenção será

implementado no Colégio Estadual Unidade Pólo – Ensino Fundamental e Médio, no município de

Maringá – Paraná, tendo como público alvo a direção, professores, pedagogos e funcionários, visando

possibilitar momentos de estudo que permitam aprofundar conhecimentos sobre a temática, e organizar

um fluxograma de encaminhamento dos casos de violência escolar utilizando a rede interna e externa da

escola.

Violência Escolar; Prevenção; 

Direitos Humanos; Ações 

Democráticas; Rede de Proteção.



PEDAGOGIA

MIRIAN ROSIMERI 

GARCIA LOPES

Desafios na superação de 

conflitos entre alunos a 

partir da linguagem 

fílmica

A criança e o adolescente quando ingressam na escola, convivem com diversos grupos em um mesmo

ambiente, interagindo com pessoas que trazem bagagem cultural de costumes e valores morais, muitas

vezes antagônicos. Esse contato com o diferente, às vezes, pode resultar em conflitos e até desencadear

brigas. A escola como espaço educacional de formação humana necessita investigar maneiras de gestar

e administrar os conflitos para evitar desfechos graves. O problema é: como estabelecer uma linguagem

com os alunos para melhorar o ambiente escolar e minimizar os conflitos? Como fazer com que

exteriorizem o novo aprendizado nos demais ambientes em que interajam? Para responder essa

indagação, o presente projeto tem objetivo de investigar os estudos sobre violência escolar que

alicerçam a fundamentação teórica. Posteriormente, selecionar e analisar filmes que abordam a

violência escolar, a fim de propor estratégias de ação que contribua para reduzir a incidência de conflitos 

no interior da escola. Na aplicação do Projeto de intervenção estão previstas as seguintes questões:

Primeiro: exibição dos filmes previamente selecionados respeitando a faixa etária e sua capacidade de

entendimento conforme o público que frequenta o 6º ano do ensino fundamental. Por meio da

linguagem fílmica, propor estabelecer um canal de comunicação e assim transmitir a mensagem sobre

violência, bullying e os tipos de conflitos, identificação e possíveis causas. Segundo: debates e análises

críticas, sobre como os alunos visualizaram e como procederiam nas mesmas situações. Terceiro:

demonstrar como poderiam mediar interpretando nas posições de vítima, de autor ou de expectador do

conflito ou da situação conflituosa.

Violência escolar; Bullying; 

Linguagem fílmica; Mediação de 

conflitos.

PEDAGOGIA

RAQUEL SANT'ANA 

MARTINS

Conselho Escolar: uma 

Construção Coletiva

O Conselho Escolar como órgão máximo da gestão democrática na escola, muitas vezes, fica relegado a

obrigação burocrática e formal para aplicação do financiamento educacional, legitimando a tomada de

decisões de um ou por um grupo pequeno de pessoas. O objetivo desse projeto de intervenção é a

discussão e o entendimento do papel de cada representante no Conselho Escolar para uma construção

coletiva da qualidade de ensino e fortalecimento da gestão democrática da escola pública no Estado do

Paraná, como também, o exercício da cidadania.

Conselho Escolar; Gestão 

Democrática; Participação



PEDAGOGIA

SUZANA LOFIEGO 

MELLO

PRÁTICA INCLUSIVAS NA 

ESCOLA – CONHECENDO 

ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOT

AÇÃO

No ano de 2013 o Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra – Ensino Fundamental e Médio

diagnosticou seis alunos com indicações de Altas Habilidades/Superdotação. O colégio não tem um

Atendimento Educacional Especializado na área de Altas Habilidades, o que desafia os professores,

equipe pedagógica e gestores a refletir acerca das especificidades de aprendizagem do aluno com Altas

Habilidades/Superdotação de modo que o mesmo sinta-se incluído no espaço educacional. Através de

pesquisa realizada na escola, constatou-se a necessidade de discutir sobre conhecimentos acerca de

Altas Habilidades/Superdotação como: a existência da legislação dentro da Educação Especial para esses

alunos mas, que na prática pouco é usada; quem são esses alunos; quais os mitos que as cercam; a

relevância ou não dos testes de QI para esses alunos; como identificar e auxiliar esses alunos a

desenvolverem seus potenciais e qual o papel do AEE para atender as demandas de professores e

alunos. Estudiosos do assunto chamam a atenção para a implementação de programas educacionais e

sobre a importância para o país e para o mundo, do desenvolvimento desses talentos. Não podemos

desperdiçar essas inteligências, já que por toda parte existem jovens e crianças esperando por melhores

oportunidades e desafios às suas capacidades. Compreender as características dos alunos com Altas

Habilidades/Superdotação e a articulação com o conhecimento acerca dos processos de construção da

aprendizagem, possibilitam aos professores do ensino comum uma melhor elaboração de estratégias de

ensino que potencializem as habilidades identificadas. Dessa forma estaremos contribuindo para um

melhor desenvolvimento desses alunos.

Altas Habilidades/Superdotação; 

Educação Especial; professores; 

alunos;

PEDAGOGIA

CRISTINA MARIA 

FERRACIOLLI DE 

FREITAS

Atendimento Educacional 

Especializado na 

Educação Básica: Em 

discussão a Sala de 

Recursos Multifuncional 

no contexto escolar.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, a Lei 12.976 de

2013, define novos encaminhamentos a Educação Especial prevendo a educação inclusiva e o

Atendimento Educacional Especializado (AEE) em todos os níveis de ensino aos educandos com

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação. No entanto,

observamos que os profissionais ligados diretamente ao trabalho pedagógico com esses alunos, no

ensino regular, necessitam de maiores conhecimentos específicos que contribuam na sua atuação e,

consequentemente, possibilite um trabalho mais efetivo sobre a educação inclusiva em sua escola. A

pesquisa será desenvolvida mediante estudos teóricos e um curso de extensão oferecido aos docentes

que ali atuam. Tem como objetivo a reflexão sobre a importância do trabalho em conjunto entre

professores de classe comum e o professor de Sala de Recursos Multifuncional. Visa contribuir com estes

profissionais, estudando e analisando, as políticas Públicas Inclusivas e demais encaminhamentos

referentes ao AEE. Serão estudados documentos normativos, dentre eles: a Constituição Federal de

1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, a Declaração de Joemtien 1.990,

Declaração de Salamanca 1994, a Resolução nº. 4, de outubro de 2009, Instrução 016/2011, dentre

outros, que tem por base a perspectiva inclusiva. Além de formas de mediação, por meio de caminhos

alternativos, que contribuam para o desenvolvimento das funções complexas do pensamento dos

educandos amparadas em pressupostos da Teoria Histórico-Cultural.

Alunos; Professores; Inclusão; 

Atendimento educacional 

especializado; Processos 

normativos.



PEDAGOGIA LUCIANE SOLER

Família & Escola: 

Identificando e 

oportunizando reflexões a 

respeito de seus papéis 

na formação humana

Este projeto de intervenção pedagógica propõe uma discussão com os pais/cuidadores dos alunos dos

sétimos anos do período vespertino da Escola Estadual “Agostinho Stefanello” Ensino Fundamental

sobre os papéis da Escola e da Família na formação humana e tem por objetivo compreender, a partir da

literatura disponível sobre o assunto, porque a família tem dificuldades para cumprir seu papel na

educação dos filhos. A partir dessa compreensão, oportunizá-la com conceitos importantes que foram

perdidos ou esquecidos ao longo do tempo e que influenciam na formação do superego, e por

consequência, na personalidade do indivíduo, determinando os valores éticos, morais e afetivos, os

limites, as regras e as normas, dentre outros. É importante destacar que, nossos educandos encontram-

se desprovidos desses valores e isto interfere a todo instante no contexto da escola, haja vista que toda

a comunidade escolar precisa envolver-se para dar conta de resolver pequenos conflitos, intrigas,

desrespeito de várias ordens, problemas emocionais, afetivos e outros. Assim, o trabalho pedagógico

fica comprometido em face desses entraves e a função principal da escola (ensinar os saberes

cientificamente elaborados pela humanidade) fica secundarizada. Para tanto, destacar-se-á que, filhos

bem cuidados, amados e com limites bem definidos, contribuem, em sua grande maioria, com o

processo ensino-aprendizagem e, por conseguinte, com sua emancipação pessoal e social. A ênfase do

trabalho será a reflexão e a discussão das ações que precisam ser identificadas e retomadas pelas

famílias, a fim de que a escola possa fazer o seu papel de maneira mais efetiva e, assim, contribuir, cada

vez mais, na formação de indivíduos históricos, críticos, “políticos” e mais atuantes no meio social.

Família e Escola; Educação e 

Ensino; Formação Humana.

PEDAGOGIA ANA PAULA BET

Conselho de Classe como 

reflexão sobre a prática 

pedagógica.

O Conselho de Classe é um espaço de avaliação coletiva, procurando construir alternativas para

reorganizar o trabalho pedagógico, oferecendo possibilidades para a evolução do processo do ensino-

aprendizagem. Porém, o mesmo passa por transformações e ainda encontra-se em um momento solto,

isolado e desvinculado das práticas educativas. O Conselho de Classe deve propor mudanças de postura,

de metodologia para suprir as dificuldades enfrentadas pelos docentes e discentes. Durante a realização

do Conselho de Classe, devemos repensar, ressignificar o processo educativo. O Conselho de Classe é um

momento onde todos avaliam e se auto avaliam, para chegar em um momento de crescimento e

progredir para uma educação voltada à ação-reflexão-ação e ao saber educacional. Somente será

possível acontecer isso com a participação de toda a comunidade escolar.

Avaliação; Participação; 

Mudança;Reflexão; Repensar 

pedagógico.



PEDAGOGIA

IZANIRA GASPAR DA 

SILVA

A transição dos alunos do 

5º para o 6º ano do 

Ensino Fundamental: 

possibilidades e 

contribuições durante a 

transição através de um 

processo de ensino e 

aprendizagem 

significativa.

A pesquisa em questão aborda a transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental, como um

momento de quebra na rotina escolar do aluno, que pode ocasionar alterações comportamentais de

cunho cognitivo, psicológico e emocional. Tais alterações ocorrem pelo fato do aluno estar habituado a

uma determinada dinâmica em sua vida escolar, e quando ela é alterada neste momento de transição do 

5º para o 6º ano, o mesmo se sente perdido. A pesquisa pretende colaborar com os alunos neste

sentido, mas também com os pais e professores para que tenham uma melhor compreensão do que se

passa neste período de adaptação do aluno. Outra questão importante que será abordada é o fato de

que este aluno passa neste mesmo período por outras transformações, as quais ocorrem em seu

desenvolvimento biológico e que estão vinculadas a esta faixa etária, como a entrada na etapa da

adolescência. O estudo objetiva apresentar estratégias de ação, visando contribuir na minimização dos

conflitos vivenciados pelo aluno, neste momento de transição.

Aluno; Ensino Fundamental; 

Transição.: aluno; Ensino 

Fundamental; Transição.

PEDAGOGIA

JANICE TERESINHA 

WOLLMER TERENCIO

O ESTUDO DA FUNÇÃO 

SOCIAL DA ESCOLA 

COMO ESTRATÉGIA DE 

COMBATE AO 

ABANDONO ESCOLAR.

O presente projeto trata das dificuldades que enfrentamos quando o assunto é o combate ao abandono

escolar. Assim sendo, estudaremos as possibilidades de enfrentamento à este problema, tendo como

base de estudo a pedagogia histórico crítica, pois acreditamos que o caminho para manter o aluno na

escola é o engajamento de todos: pais, professores, equipe pedagógica, funcionários e alunos.

Considerando a perspectiva educacional proposta pela pedagogia histórico crítica propomos a

capacitação do público alvo visando a emancipação humana e a permanência do aluno na escola.

\"abandono escolar\"; 

\"alunos\"; \"emancipação\";

PEDAGOGIA JOCEMARA CONTE

Síndrome de Burnout: o 

adoecer em sala de aula

O cotidiano escolar muitas vezes favorece situações que provocam desgaste físico, emocional e

psicológico. Nesse sentido, algumas inquietações me motivaram a aprofundar um pouco mais os estudos

acerca desse contexto escolar, permeado por dificuldades. E dentre essas dificuldades e desafios que se

apresentam na escola está o estresse do professor, que cansado, desmotivado, doente, muitas vezes

precisa se ausentar da escola ou se permanece, em condições inadequadas. Assim, algumas doenças e,

especialmente a síndrome de Burnout, podem ser identificadas como um mal que ataca o magistério.

Burnout é a manifestação de um sentimento de impotência, cansaço, desgosto, desistência da profissão

e de tudo que a mesma exige, manifestando-se de forma que o professor não tenha condições nem

desejo de estar na escola. Dessa forma, o objetivo do estudo é compreender como essa síndrome é

caracterizada, suas causas e consequências e o que acarreta no cotidiano do professor. A pesquisa

bibliográfica será realizada principalmente com base nos autores: Wanderley Codo e Helga H.Reinhold. A

pesquisa de campo será realizada no Colégio Estadual Tancredo Neves, com os docentes do Ensino

Fundamental e Médio, os quais responderão a um questionário on line. Serão realizados encontros com

os professores para informar, esclarecer e estabelecer medidas preventivas no ambiente escolar, que

possam interferir e melhorar a qualidade das relações que se estabelecem nesse contexto.

Burnout; Educador; Desistência; 

Qualidade de vida



PEDAGOGIA

MARTA MULLER DE 

OLIVEIRA MARCOMIN

O CONSELHO DE CLASSE : 

UMA PERSPECTIVA PARA 

A ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO

A reorganização do Conselho de Classe é um passo importante na organização do trabalho pedagógico,

portanto o projeto trata-se de um trabalho de pesquisa, o qual buscará através do espaço do Conselho

de Classe tornar este, momento de discussão coletiva, onde se dará a construção de metas, um processo

de inovação e transformação, um diálogo em relação à aprendizagem; realizando questionamentos e

proporcionando uma investigação para analisar o rendimento escolar e a partir disso, observar a

metodologia adotada, os conteúdos trabalhados, o material didático utilizado, enfim a organização

escolar como um todo, onde informações e conhecimentos poderão auxiliar os educadores na análise do

processo de aprendizagem.

conselho; classe; pedagógico; 

aprendizagem

PEDAGOGIA MONICA PELLIN

Capacitação para o Curso 

de Formação de 

Docentes: a relação teoria 

e prática

A dualidade entre a teoria e a prática no curso de Formação de Docentes é motivo de frequente

preocupação entre os formadores, pois gera, na maioria das vezes, incoerências, as quais se manifestam

durante as atividades do Estágio Supervisionado do Curso de Formação de Docentes. O objetivo deste

estudo é capacitar os alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Arnaldo Busato –

EFMNP, de Coronel Vivida - PR, para a promoção de práticas que relacionem a teoria à prática,

pesquisando junto aos professores as causas que levam a incoerência teórico/prática, indicando

estratégias de superação do problema, bem como, promovendo estudos dirigidos com os alunos sobre

as práticas dos estágios. Essa dissociação entre a teoria e a prática no Curso de Formação de Docentes,

enfraquece as ações pedagógicas e compromete a formação dos futuros professores. O estudo tratará

ainda dos estágios supervisionados, os quais precisam estar em concordância com a teoria contida na

Proposta Pedagógica do curso para que não se tornem práticas meramente burocráticas e mecânicas.

teoria; prática; estágio 

supervisionado; Formação de 

Docentes; práticas pedagógicas

PEDAGOGIA

OIVETE DE LUCIA 

CHIOQUETA MESOMO

Articulação entre as duas 

etapas do Ensino 

Fundamental - Anos 

Iniciais (5º ano) e Anos 

Finais (6ºano)

Este trabalho busca compreender como acontece a articulação entre as etapas do Ensino Fundamental

(Anos Iniciais -5º ano e Anos Finais-6º ano). Justifica-se a importância de pesquisar tal temática devido

aos problemas que os alunos do 6º ano apresentam. O problema delimitado é: Por que as crianças, ao

ingressarem nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ano), apresentam dificuldades de adaptação,

que refletem no processo ensino-aprendizagem? Quais atitudes pedagógicas da escola subsidiam uma

melhor prática didática ou pedagógica com alunos e professores do 6º ano? Para responder a esses

questionamentos, objetiva-se investigar com professores do 5º e do 6º ano, quais os fatores que

influenciam e impedem a articulação entre as duas etapas do Ensino Fundamental, suas implicações no

ensino-aprendizagem dos alunos do 6º ano e atitudes pedagógicas que subsidiem a prática docente para

amenizar as dificuldades de adaptação. Serão utilizados os seguintes encaminhamentos metodológicos:

grupos de estudos, entrevistas, questionários, leitura e reflexão de textos com assuntos pertinentes ao

problema desta pesquisa, palestra, análise fílmica, vídeos e dinâmicas. O estudo é fundamentado nos

autores: VYGOTSKI, L. S.(1991, 2008), SAVIANI, D.(1989), GIMENO SACRISTÁN J.(2000), FACCI, M. G.

D.(2004), . HAUSER, S. D.R.(2007), BARBOSA, A. R.(2008),

Políticas educacionais; Ensino 

fundamental; Ensino-

aprendizagem; Práticas 

pedagógicas.



PEDAGOGIA ANGELICA SCARIOT

Grêmio Estudantil e 

Escola: uma participação 

possível

A formação dos grêmio estudantil é de suma importância como instância colegiada a serviço da

democracia na escola. Com esse entendimento, o presente trabalho surgiu da vivência escolar, em que

se observa, que o estudante tem pouco espaço de participação na escola, raramente é ouvido. Há uma

dificuldade muito grande na organização e na atuação do grêmio estudantil. Sendo assim, este trabalho

tem por objetivo, fortalecer o grêmio estudantil, potencializando a participação dos estudantes nas

tomadas de decisões na escola. Pode-se afirmar que ao participar, se aprende, sendo assim, acredita-se

que a escola é um espaço privilegiado e com o trabalho organizado e politizado do grêmio estudantil,

estimula-se a participação no interior da escola, incentivando lideranças com posicionamento político,

capaz de promover melhorias, mudanças, não só no processo educativo, mas também na sociedade em

que estão inseridos. Fortalecer o grêmio estudantil, fazer com que ele seja atuante na escola é um

grande desafio a ser superado.

GRÊMIO ESTUDANTIL; GESTÃO 

DEMOCRÁTICA; EDUCAÇÃO.

PEDAGOGIA

ARLETE PROBST DE 

LIMA

O PEDAGOGO NA EJA: 

DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS

O Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, intitulado: O Pedagogo na EJA: desafios e perspectivas

tem como objetivo Identificar quais são as maiores dificuldades que norteiam o trabalho do professor

que inicia sua atuação profissional na Educação de Jovens e Adultos e como o pedagogo pode orientá-lo

de forma eficaz para a rápida compreensão da sua organização. Essa pesquisa embasada em autores

como Arroyo (2006) Freire (1996; 2000) e Soares (2008), pretende contribuir para o fortalecimento e

desenvolvimento de ações pedagógicas no CEEBJA, atendendo às necessidades levantadas junto aos

professores para melhor atendimento ao público da EJA e suas especificidades.

Educação de Jovens e Adultos; 

Formação inicial e continuada; 

Organização do Trabalho 

Pedagógico

PEDAGOGIA CLEUZA DANIELO

A Orientação Profissional 

frente aos desafios da 

escolha profissional dos 

alunos do Ensino Médio 

Público.

Considerando a dificuldade de escolha profissional encontrada pelos alunos do ensino médio público, o

presente trabalho pretende contribuir na orientação desses alunos quanto a profissão que desejam

escolher, considerando o mundo do trabalho, suas expectativas e contradições. A maioria dos jovens,

além das dificuldades individuais encontradas para realizar uma escolha profissional, devido a ausência

de conhecimentos suficientes em relação às profissões, ainda enfrentam a influência da família, da

escola e sobretudo da realidade socioeconômica. A escola não pode desmerecer os condicionantes que

limitam o grau de liberdade do indivíduo na realização de suas escolhas. Conhecer a realidade

socioeconômica na qual os alunos do Ensino Médio Público estão inseridos, bem como compreender o

mundo do trabalho na atual sociedade capitalista é extremamente necessário para que os profissionais

da escola reconheçam que as trajetórias educacionais e profissionais desses alunos são socialmente

determinadas pela origem de classes, não devendo imputar apenas ao indivíduo a responsabilidade por

essas escolhas. Dessa forma, é papel da escola oportunizar aos alunos o desenvolvimento de saberes e

experiências que o levem a tomada de decisões quanto ao seu futuro profissional, visando a inserção

desses jovens no mundo do trabalho de forma segura e satisfatória.

Orientação Profissional; 

Educação e Trabalho; Ensino 

Médio Público.



PEDAGOGIA

JOSE GILBERTO NUNES 

BONFIM

Informatização da gestão 

pedagógica na escola: 

uma proposta para o 

diálogo

A intenção desta proposta de intervenção é trazer à tona uma discussão bastante presente nas escolas

públicas do Paraná. Pretendemos apontar nosso trabalho para o debate sobre a função do pedagogo e

suas ações, bem como a organização do tempo e do trabalho pedagógico escolar, considerando este

profissional como articulador do diálogo e do processo pedagógico na escola. Objetivando contribuir

para a promoção, desenvolvimento e aprimoramento do trabalho pedagógico escolar, propomos como

trabalho prático, inserir nas ações do dia a dia da escola o trabalho com um “sistema de gestão

pedagógica”, com ênfase em um software colaborativo de conselho de classe digital. Esta ação tornará

os registros e a avaliação de conselho de classe on-line, e auxiliará a equipe pedagógica da escola na

organização do seu tempo e do trabalho pedagógico, possibilitando dessa forma, reduzir a burocracia

escolar que tanto contribui para o distanciamento do pedagogo de sua função e o do diálogo com a

comunidade escolar. Entendemos que o uso do sistema na escola pode ser relevante, por estabelecer

com a comunidade escolar um novo paradigma, pautado no diálogo. Esse diálogo permite ao pedagogo

uma transformação nas relações estabelecidas no ambiente escolar, tornando-as cada vez mais

dialógica, ou seja, dando relevância ao outro na articulação pedagógica.

Diálogo, software, gestão 

pedagógica, conselho de classe, 

dialogismo.

PEDAGOGIA

MARINALVA 

MACHADO

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA O 

USO DO COMPUTADOR E 

SUAS APLICAÇÕES 

PEDAGÓGICAS

No contexto atual, em que a tecnologia domina a maior parte das ações e instituições humanas,

devemos repensar também sua influência na Instituição Educacional. As tecnologias Educacionais

surgiram para dinamizar o conhecimento, e o computador é mais uma ferramenta para facilitar o

processo ensino-aprendizagem. Portanto, faz-se necessário sua utilização como auxílio no processo

educacional através de novas metodologias tornando nossas aulas mais interessantes, facilitando uma

melhor compreensão dos conteúdos, onde a figura do professor será de mediador nesse processo de

aprendizagem. As constantes mudanças tecnológicas faz com que tenhamos de acompanhar esse

processo de modernização, nesse sentido propõe-se então uma oficina destinada aos professores a fim

de explorar e descobrir possibilidades de utilização do computador, orientando-os a trabalhar com

vídeos, trechos/sequências e recortes e sua conversão adequada, através do aplicativo Movie Maker.

Oportunizando assim, um novo olhar para o uso da mídia computador como apoio tecnológico no

processo ensino aprendizagem contribuindo para a construção do conhecimento. Grande parte dos

professores e dos educandos utilizam a tecnologia para o lazer, então o desafio é transformar seu uso

como recurso pedagógico, contribuindo sobremaneira para melhorar a qualidade de ensino. Esse

projeto visa refletir e sugerir orientações para o uso do computador na melhoria da educação.

Formação de professores; 

computador; Movie Maker; 

aprendizagem.



PEDAGOGIA

ORLEI CAMPAGNARO 

VIEIRA

Gestão escolar e a 

participação da família

O presente Projeto de Intervenção tem como intenção compreender o processo de interação Família-

Escola, bem como as possibilidades para participação e fortalecimento das relações, considerando a

escola como um dos espaços de socialização do saber, historicamente produzido pela humanidade ao

longo de sua história, mas que nem sempre atendeu ou atende os interesses daqueles que nela tem

acesso. Nesse sentido refletir sobre as funções da família, da escola e os segmentos que as compõe

torna-se necessário diante dos desafios educacionais que vivenciamos. Um dos segmentos que tem

gerado grandes discussões é a participação da família, percebendo que a relação entre a escola e a

família precisa ser intensificada, pois muitas vezes os pais são chamados ou convocados a virem na

escola quando algo não está bem com o filho/a e tendo percebido que muitos deles são alheios ao que

acontece na escola, quando são indagados não sabem inclusive em que ano e turma seu filho/a estuda,

diante dessa realidade pretende-se iniciar um trabalho com os pais ou responsáveis dos alunos que

ingressam no Colégio nos sextos anos, visando uma aproximação e participação efetiva na escola. Gestão escolar; família; escola

PEDAGOGIA ROSANGELA BERESE

Agrupamentos 

cooperativos: uma 

estratégia metodológica 

para se trabalhar a 

diversidade.  

O presente trabalho tem sua origem na preocupação quanto às dificuldades encontradas a cada ano que

passa, com crianças que são recebidas, em níveis de aprendizagem diferenciados nas turmas da

Educação Básica. Para turmas heterogêneas se fazem necessárias adaptações curriculares e

metodologias coerentes com a dinâmica de sala de aula. Diante desses fatores o estudo se justifica pela

necessidade de averiguar junto aos docentes a viabilidade de se trabalhar com agrupamentos em sala de

aula. Como critérios para organizar os agrupamentos consideram-se os níveis de aprendizagem próximos

e estilos de aprendizagem semelhantes, isso não quer dizer formar grupos homogêneos, pois o resultado

seria ineficaz, pois o que se pretende é a interação entre os pares, a troca de experiências e melhor

intervenção e mediação pedagógica do professor. Para tanto se buscou subsídios na teoria sócio-

interacionista de Vigotski e em princípios da aprendizagem cooperativa focando em aplicações praticas

em sala de aula.

Agrupamentos; Sócio-

interacionismo; Aprendizagem 

cooperativa;

PEDAGOGIA

DAIANE OLIVEIRA DA 

LUZ

Relações em construção - 

Escola e Família

Acompanhar a criança até a escola, não é sinônimo de que acompanha sua vida escolar. Este é um

dilema enfrentado na maioria, senão em todas as escolas de rede pública estadual. A família também é

responsável pela aprendizagem das crianças e os pais são os primeiros mestres. A maioria dos

educadores de hoje, reclamam da ausência e falta de comprometimento dos pais, nas atividades

escolares de seus filhos, considerando que essa falta de interação, ocasiona o fracasso escolar dos

educandos. Portanto, este projeto justifica-se pela necessidade de buscar justificativas, subsídios e

alternativas de trabalho junto à família. escola; família; integração



PEDAGOGIA

KENIA FRANCIELY 

FERRAZ

A contribuição das TICs 

para a criação de hábitos 

de estudos dos alunos - 

adolescentes.

A atual e acelerada renovação dos meios tecnológicos nas mais diversas áreas influencia, de modo

considerável as mudanças que ocorrem na sociedade. A abertura dessas novas tecnologias da

informação e comunicação contribui para as transformações sociais e desencadeia uma série de

mudanças na construção do conhecimento. A escola, bem como os outros lugares não pode ficar aquém

dessas transformações. O presente projeto de intervenção que tem como título: A contribuição das TICs

para a criação de hábitos de estudos dos alunos - adolescentes, será desenvolvido com alunos do 2° ano

do Ensino Médio do Colégio Estadual 31 de Março, Ensino Fundamental e Médio, no município de Ponta

Grossa, no primeiro semestre de 2015. Este estudo tem como objetivo de propor aos alunos –

adolescentes a utilização da internet para a criação de hábitos de estudo. O interesse surgiu a partir da

necessidade de pesquisar o uso da internet pelos alunos- adolescentes e como esse uso está

influenciando em seus hábitos de estudos e ainda e o tempo destinado cotidianamente ao uso das

tecnologias da comunicação e informação (TICs) pelos mesmos. Espera-se que os alunos possam usufruir

dos recursos da internet e seus estudos uma vez que passam grande parte de seu tempo conectados a

internet seja pelos computadores ou por seus celulares.

adolescentes; tecnologias da 

comunicação e informação; 

hábitos de estudo.

PEDAGOGIA

MARGARETH 

LEONARDI KUHN

A violência no contexto 

escolar: do diagnóstico à 

intervenção

Este trabalho aborda os conflitos e violências vivenciadas no cotidiano escolar, e como elas interferem

nas relações interpessoais prejudicando o processo ensino- aprendizagem. Verificamos que muitos

educadores devido a falta de conhecimento a respeito do assunto, bem como muitas vezes na ânsia de

se resolver as situações de conflito, acabam agravando qualitativamente o desempenho das atividades

desenvolvidas no ambiente escolar. A escola precisa buscar alternativas para superar a violência e

educar para a construção de valores. Nesse contexto o objetivo principal do trabalho é compreender as

causas da violência escolar e suas consequências no processo ensino-aprendizagem e as possíveis

estratégias de intervenção. A partir de questionários realizados com a comunidade escolar do Colégio

Estadual 31 de março, do município de Ponta Grossa e de análise a partir de referencial teórico de

Charlot (2002), Abramovay (2004), Debarbieux (2002), Gonçalves e Tosta (2008), levantaremos as causas

e consequências desse fenômeno e através de grupos de estudos, análise de filmes, palestras e oficinas

com todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem procuraremos construir coletivamente

proposições de enfrentamento à violência tão presente no cotidiano escolar. Violência; escola; prevenção



PEDAGOGIA

MERI TEREZINHA 

PAWELSKI

O papel das tecnologias 

educacionais e da 

comunicação mediática 

no contexto escolar

Os lugares que as tecnologias ocupam hoje na vida cotidiana levam a pensar sobre a necessidade de

tornar o jovem a ser um explorador autônomo dessa ferramenta. Diariamente somos educados por

imagens e sons provindos da tecnologia que tornam os recursos tecnológicos um dos protagonistas dos

processos culturais e educacionais, e para isso as escolas precisam redimensionar tais potencialidades.

Esta proposta visa refletir acerca das tecnologias educacionais existentes na escola pública e a

comunicação midiática tanto na escrita (jornal e revista), quanto na fala (rádio) e a de imagem (televisão

e a internet), bem como a sua influência na aprendizagem e sua contribuição para a organização do

trabalho pedagógico e a ação educativa. Diante disso é preciso refletir o porquê de professores do

Ensino Fundamental e Médio fazem pouco uso das tecnologias educacionais em suas disciplinas, o que é

preciso focar nas tecnologias educacionais e o que pode ser feito para que as tecnologias educacionais

estejam presentes nas escolas públicas do Estado do Paraná e sejam utilizadas com mais frequência

como recurso didático. O objetivo é propor aos educadores uma análise, discussão e planejamento

sobre o uso da tecnologia educacional e da comunicação midiática existente na escola como

instrumento pedagógico.

tecnologias educacionais; 

comunicação midiática; 

educadores; implementação

PEDAGOGIA

SILVANI SILVA DE 

PAULA

EDUCAÇÃO PARA A PAZ: 

POR UMA PEDAGOGIA 

DAS CONVIVÊNCIAS NO 

COTIDIANO ESCOLAR

O projeto de intervenção será desenvolvido no Colégio Agrícola Getúlio Vargas(CAEGV), o qual conta

com o regime de internato para alojar seus alunos ,oriundos de comunidades do interior do município,

outras cidades e até mesmo de outros Estados. São culturas diferentes convivendo no mesmo espaço

físico, a grande maioria dos alunos internos são adolescentes, vivendo em uma fase da vida de transição

e de conflitos. Sabendo que o conflito é inerente ao ser humano e não sendo resolvido ou mediado por

terceiros pode vir a se tornar em violência, surge a problemática: Como motivar os alunos internos, do

Colégio Agrícola Getúlio Vargas, à desenvolverem atividades, que visem o crescimento dos mesmos e

dos colegas como agentes da cultura de paz na Escola e na vida em comunidade? . Parafraseando Jares

2002 : A Educação para paz se promove através de processos que se baseiam na pedagogia da

tolerância, da não violência ,da mediação de conflitos. A violência ocorre quando os processos de

mediação dos conflitos não ocorre .

internato,convivência,valores 

humanos,educação para a paz



PEDAGOGIA

MARCIA CRISTINA DA 

SILVEIRA KIYA

O uso de Jogos e de 

atividades lúdicas como 

instrumento facilitador da 

aprendizagem.

Muitos professores reclamam das dificuldades que encontram em fazer com que os alunos se

interessem dos pelos conteúdos e atividades de sala de aula. Esse desinteresse acaba refletindo na

aprendizagem e no desempenho dos alunos, deixando os professores desmotivados. O presente projeto

traz como proposta o uso de jogos e atividades lúdicas como recurso pedagógico visando despertar o

interesse dos alunos pelas atividades escolares e assim melhorar o processo de ensino e aprendizagem

realizado na escola. A implementação do projeto se dará em etapas assim organizadas: fundamentação

teórica; oficinas onde os professores, através de atividades práticas, vivenciarão jogos e atividades

lúdicas; oficinas para elaboração, pelos professores, de jogos e atividades lúdicas adaptadas às suas

disciplinas; aplicação dos jogos e das atividades lúdicas, elaboradas pelos professores, para os alunos em

sala de aula. O presente projeto tem como objetivo explicitar a importância do uso de jogos e atividades

lúdicas como recursos pedagógicos e sua utilização para melhoria do processo de ensino e

aprendizagem.

jogos; atividades lúdicas; ensino 

e aprendizagem.

PEDAGOGIA

MONICA LOBO DE 

ATHAYDE

Cidadania e Direitos 

Humanos – uma proposta 

formativa para a EJA _ 

Educação de Jovens e 

Adultos.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade educacional que atende alunos trabalhadores

das classes populares e trabalha com um contexto de ampla diversidade sociocultural para formar por

meio do acesso ao conhecimento historicamente e socialmente construído, cidadãos críticos e

preparados para o exercício da cidadania. A escola constitui-se em um importante e significativo espaço

de aprendizagem e formação de pessoas, pois devido a troca de conhecimentos e experiências ela pode

orientá-las para o exercício da cidadania. Neste sentido é necessário que a sua prática educativa

possibilite a formação dos alunos voltada para o exercício da cidadania, para a transformação individual

e coletiva por meio da participação social consciente. A contribuição social da EJA para a efetivação de

uma sociedade cidadã se concretizará pela práxis educativa reflexiva e crítica, visto que, exercer a

cidadania é ter consciência de seus direitos e deveres e lutar para que eles sejam colocados em prática.

A consolidação do cidadão ocorre quando o mesmo participa efetivamente das transformações sociais

sendo orientado pela Educação. O exercício da cidadania é individual e coletivo, se constrói pela

participação social e por atitudes éticas tendo como base os direitos humanos. Estes temas serão

desenvolvidos para os alunos da EJA por meio de oficinas temáticas durante as aulas de Sociologia,

baseando-se na proposta de Educação popular de Paulo Freire sendo permeada pelo diálogo e discussão

coletiva, ressaltando o aspecto formativo da EJA, estimulando a participação social, a troca de ideias, de

experiências entre os seus sujeitos visando à aprendizagem e o crescimento mútuos.

Cidadania; Direitos Humanos; 

EJA; Educação



PEDAGOGIA

ROSANA APARECIDA 

KOBAY DUPSK

A Organização do 

Trabalho Pedagógico e as 

Mediações do Pedagogo.

O presente trabalho foi elaborado visando contribuir para melhoria do processo ensino-aprendizagem,

tem como título: A organização do Trabalho Pedagógico e as mediações do Pedagogo e tem como

objetivo a sistematização do trabalho pedagógico através das mediações do pedagogo. A problemática

levantada aponta para a descaracterização desse profissional e ao mesmo tempo apresenta a

necessidade e a importância do pedagogo na escola pública, que encontra-se tão fragilizada. Dessa

forma, este projeto visa articular o trabalho do profissional “pedagogo”, ao trabalho dos demais

profissionais da escola a fim de que possam refletir sobre as práticas pedagógicas utilizadas e a partir

delas possam construir um trabalho coletivo onde o pedagogo oriente e participe como articulador, do

planejamento escolar, dos projetos, enfim de todas as ações articulando o trabalho coletivo visando que

a escola cumpra seu papel social.

PEDAGOGO; TRABALHO 

PEDAGÓGICO; COLETIVIDADE.

PEDAGOGIA ADRIELA STERCHILE

Inserção de Programa de 

Estudos sobre Educação 

Ambiental no Colégio 

Estadual Humberto de 

Alencar Castelo Branco

Essa proposta de trabalho objetiva implantar e analisar um Programa de Estudos sobre Educação

Ambiental com os professores do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, Santa Helena –

PR; oportunizando momentos de reflexão a respeito das ações desenvolvidas no âmbito da Educação

Ambiental pelos educadores, para fortalecer e subsidiar novas práticas, estimular novas leituras e trocas

de experiências.

Educação ambiental, professores, 

formação.

PEDAGOGIA

ANDREIA ANA 

PHILIPPSEN

Possibilidades e limites da 

hora atividade em uma 

escola do campo: a 

mediação do pedagogo

A hora atividade é um espaço pedagógico fundamental para que se desenvolva uma prática educativa

significativa. Deve, portanto, ser um momento bem aproveitado desde a burocracia até a reflexão sobre

a práxis; para tanto a articulação e mediação do pedagogo são imprescindíveis. Sendo assim, nosso

principal objetivo é realizar essa discussão com docentes, ancorados na legislação e no cotidiano, e,

coletivamente, vislumbrar a elaboração de um planejamento para a hora atividade. Além disso,

abordaremos a temática com pais e alunos a fim de informar e demonstrar sua relevância na vida

escolar dos educandos.

Hora-

atividade;Docentes;Pedagogo;Art

iculação; Legislação

PEDAGOGIA

CARMEM ANDREIA 

MUNCHEN

O TRABALHO DO 

PEDAGOGO E A HORA 

ATIVIDADE: QUAIS AS 

POSSIBILIDADES DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA 

PRÁTICA 

TRANSFORMADORA?

Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem como propósito analisar a hora atividade enquanto espaço

privilegiado de reflexão individual e coletiva a respeito da práxis educativa, conhecendo a legislação

pertinente que a garante em âmbito nacional e estadual, bem como estruturar possibilidades de

mediação do pedagogo durante a realização hora atividade dos docentes no espaço escolar. Para tanto,

a partir de questionário aplicado à professores e equipe pedagógica e gestora do Colégio Estadual

Marechal Gaspar Dutra, de Nova Santa Rosa-PR e estudo da função do pedagogo unitário, serão

encaminhados grupos de estudos com docentes, gestores e pedagogos, na tentativa de conduzir o

processo educativo com vistas à melhoria da qualidade na educação, sendo todos conscientes de seus

papéis na constituição de sujeitos sociais e históricos.

PEDAGOGO; HORA ATIVIDADE; 

DOCENTES; LEGISLAÇÃO.



PEDAGOGIA CLAUDETE DE OLIVEIRA

Estudo e reflexão sobre a 

Metodologia de EJA

Objetivando desenvolver um estudo sobre as propostas metodológicas para a modalidade de ensino

para Jovens e Adultos – EJA, propõe-se a desenvolver um grupo de estudos com os docentes do CEEBJA

no município de Santa Helena – PR. Pretende-se estudar as metodologias que possam servir de

embasamento e subsidio para a prática pedagógica dos docentes, visando a superação das dificuldades

encontradas no processo de construção do conhecimento e na formação sujeitos críticos.

Proporcionando momentos específicos com o grupo de professores e agentes para estudos com Freire,

Orso, Saviani, Hengemühle, Candau e Mantoan. Para viabilizar, espera-se possibilitar um espaço para

fundamentação teórica e o debate, a partir a hora atividade como espaço de formação pedagógica

permanente na escola como possibilidade de articulação do processo de Ensino e Aprendizagem. A

implementação do Projeto se efetivará com 8 oficinas de 4 horas presenciais e 4hs não-presenciais.

Metodologia, EJA, Formação 

Pedagógica

PEDAGOGIA

CLECI CHINI FABRICIO 

DOS SANTOS

O Processo de Inclusão 

nas Escolas Públicas - 

Avanços e Desafios

O presente projeto aborda sobre estudos que possibilitem uma fundamentação teórico-legislativa sobre

o processo de inclusão de alunos com deficiências nas escolas públicas. O objetivo é promover uma

ampla compreensão do fenômeno da inclusão escolar, aos alunos do curso de Formação Docente, do

Ensino Médio, por intermédio de estudos da legislação brasileira e paranaense correspondente ao

processo de inclusão escolar, identificação dos serviços de atendimentos especializados disponibilizados

nos sistema escolar brasileiro. Embora a grande maioria das escolas se declare inclusiva, é necessário

perceber que ainda há um grande caminho a ser percorrido para que de fato a inclusão vá para além da

legislação e do atendimento especializado. Neste sentido, acreditamos que discussões pertinentes ao

tema devam ocorrer na dinâmica de formação dos alunos, pois assim, poderemos contribuir para

superar uma possível pseudo-inclusão.

inclusão escolar; pseudo 

inclusão; atendimento 

especializado



PEDAGOGIA

ELENIR EDILIA 

FACHINELLO BREMM

- Prevenção da 

(In)disciplina Escolar - 

Possibilidades de 

mediação.

Este Projeto tem a intenção de estudar possibilidades de organizar a prevenção da indisciplina nas séries

finais do ensino fundamental através de aprofundamento e estudo referente ao tema. A indisciplina ou a

falta da mesma tem sido discutida constantemente pelo fato de interferir no aprendizado dos alunos e

por ser o motivo maior das queixas dos professores em geral em todas as escolas. Os documentos de

apropriação da escola não tem sido o suficiente para propor medidas preventivas quanto a melhorar as

avaliações em geral. Acreditamos que haja possibilidade de mediação, pois não se busca culpados, mas

entender porque tanta queixa em torno do tema dentro e fora da escola. Rever as práticas pedagógicas

e compreender se há possibilidade de prevenção sem excluir. Dialogar sobre as atitudes dos alunos e

compreender se estas são permanentes dentro e fora da escola e qual a melhor condução sem ser

excludente. Acreditamos que muitas das queixas poderiam ser resolvidas na relação professor/aluno em

sala de aula. E que o aluno fora de sala provoca ainda mais o problema da não aprendizagem. Temos

presenciado que o conflito não bem resolvido, a nosso ver vira uma violência e pode estar presente nas

relações escolares e, a questão da violência é preocupante. É preciso compreender como a indisciplina

afeta a aprendizagem para definir formas de intervenção. Compreender o que professores, agentes

educacionais e alunos entendem sobre violência e ou indisciplina; Estudar e compreender como o saber

pedagógico melhora as relações em sala de aula, para tirar as ”culpas” e munir de novas práticas os

envolvidos. Diferenciar qual o melhor encaminhamento para problemas pontuais e os indicativos de

intervenção familiar para ter sucesso no aprendizado escolar. Buscando melhores resultados e uma

escola mais bem organizada.

( Prevenção; indisciplina; praticas 

pedagógicas

PEDAGOGIA

ELIZETE REGINA 

BURIGO

A Evasão Escolar nas 

turmas de 8° e 9° anos do 

Ensino Fundamental do 

colégio Novos Horizontes 

no município de Toledo- 

PR,

O presente trabalho apresenta uma discussão sobre a evasão escolar, neste sentido a educação, é um

direito público e deve ser assegurada a todos, porém a mesma ainda não está ao alcance de todos os

cidadãos, principalmente no que se refere à conclusão de todos os níveis de escolaridade. Traz em seu

objetivo principal conhecer as causas mais frequentes que levam o aluno a evadir-se, e as estratégias

possíveis para intervenção, prevenção e enfrentamento. É tema de debate e reflexões da educação

pública brasileira constante entre os educadores, discute o papel da família, da escola e das políticas

públicas em relação à vida escolar, ainda ocupa espaço de relevância. O assunto será tratado a partir dos

referenciais teóricos de autores que tratam do tema e da legislação em vigor.

ABANDONO; EVASÃO; CAUSAS; 

CONSEQUÊNCIAS; 

ENFRENTAMENTO



PEDAGOGIA

FLAVIO LUIS GOMES 

DE OLIVEIRA

Indisciplina Escolar: 

Possibilidades de 

Intervenções na Prática 

Pedagógica

O Projeto de intervenção Pedagógica na Escola, intitulado: Indisciplina Escolar – Possibilidades de

Intervenções na Prática Pedagógica tem por prerrogativa promover uma melhor compreensão em

relação à indisciplina escolar (conceitos e manifestações) junto aos professores, equipe pedagógica,

direção e funcionários do Colégio Estadual do Campo Evaldo Talyuly – Ensino Fundamental e Médio do

Distrito de Luz Marina no Município de São Pedro do Iguaçu – Paraná. O referido trabalho tem atrelado

a si o objetivo de analisar se existe relação entre a indisciplina escolar e a prática pedagógica (e vice-

versa). Propõe intervenções/estratégias pedagógicas, por meio de subsídios teóricos e metodológicos

que contribuam para que a comunidade escolar possa prever, prevenir, entender e enfrentar a

indisciplina escolar, buscando favorecer a relação escola/professor e aluno e aprimorar o processo

educacional.

Indisciplina Escolar; Prática 

Pedagógica; Relação 

Escola/Professor e Aluno.

PEDAGOGIA GILBERTO PASA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

Uma conscientização 

possível a partir do 

espaço escolar

A falta de informações a cerca da educação ambiental e a crescente agressão ao meio ambiente, quer

pelo crescimento desordenado das cidades, quer pela exploração irracional dos recursos naturais, tem

se constituído em uma lacuna no ambiente escolar onde a Educação Ambiental é pouco estudada e

muito pouco debatida. Essa realidade pode ser mudada, na escola pública, na medida em que se

oportunize ao alunado mecanismo para sua tomada de consciência sobre as questões ambientais. Isso

significa instrumentá-lo a compreender o desafio da sociedade globalizada em equilibrar a utilização dos

recursos naturais com as necessidades sociais de forma responsável, onde, inclusive, o aluno se

compreenda como um dos sujeitos partícipes dessa responsabilidade.

Educação ambiental; Escola 

pública; Conscientização;

PEDAGOGIA

GLADES TEREZINHA 

ROMANI

“O trabalho do Professor 

Pedagogo na Escola 

Pública, enquanto 

elemento articulador das 

relações políticas e 

pedagógicas e na 

execução dos conteúdos 

curriculares”

Este estudo pretende refletir o trabalho do Professor Pedagogo na Escola Pública, enquanto elemento

articulador das relações políticas e pedagógicas e na execução dos conteúdos curriculares na perspectiva

da apreensão crítica da realidade e de sua possível transformação. Quer também contribuir com a

formação do Professor Educador que reconhece a sua missão de educador e percebe que, mesmo nas

dificuldades, ele é um importante sujeito de transformação. O texto fala da real vocação do ser humano,

que é: o “centro do universo”, e é o ser que é capaz de transformar o mundo e a si próprio, mas, que

para isso deve ser educado e apreender os conhecimentos historicamente acumulados que aparecem

em forma de currículo e outros mais que o possibilitem “humanizar-se”. Questiona a realidade da

escolarização brasileira na sociedade pós-moderna chamando a atenção para as possibilidades de uma

escola que exerça sua função de preparar o(a) aluno(a) para que seja sujeito da sua história, definindo

seus objetivos com liberdade de escolha em múltiplas opções. Apresenta um modelo de sociedade que

privilegia alguns em detrimento da maioria da população, causando a miséria e a exclusão. Toda a

criança e adolescente tem direito à educação, e as políticas educacionais através das leis que devem

garantir a qualidade do ensino, bem como a participação de todos, onde os seus direitos sejam

preservados e os deveres cumpridos, elevando a sua dignidade. Sendo assim, objetiva responder às

questões que envolvem a escolarização e as suas consequências no processo de “humanização do ser

humano”. .

Aluno; Professor, Escolarização; 

Humanização; Sociedade.



PEDAGOGIA JULIANA MENEGAT

A POSSÍVEL 

CONTRIBUIÇÃO DA 

ESCOLA, EM CONJUNTO 

COM A FAMÍLIA, NA 

MEDIAÇÃO DO USO DA 

INTERNET POR PARTE DO 

JOVEM ESTUDANTE

A utilização da internet por jovens estudantes tem levantado questões sérias, em diferentes contextos

sociais e, a educação, é um destes. A presença dos jovens na internet, submetidos aos mais diferentes

tipos de propaganda e aliciamento, que pode provocar atitudes inadequadas e, inclusive, perigosas em

vários sentidos, tem se constituído em temas de discussão e de preocupação por parte de diferentes

segmentos da sociedade. A escola, por ser um espaço que oportuniza a discussão e o debate, pode

promover que tanto professores, alunos, pais e responsáveis, possam discutir com propriedade o uso

consciente e responsável da internet, com a perspectiva de apresentar as tecnologias de seu tempo

como poderosa ferramenta para o aprendizado e para o entretenimento, na medida em que também

discute os perigos que o uso da internet pode trazer a nossos jovens estudantes.

internet; mediação; escola 

pública; família;

PEDAGOGIA

KARLA CRISTINA 

MARION DE SOUZA

Evasão Escolar na 

Educação de Jovens e 

Adultos: um estudo sobre 

a realidade do CEEBJA 

Santa Helena PR

Neste projeto analisa-se a evasão escolar buscando conhecer ações de seu combate, direcionadas ao

ensino noturno na EJA, e que possam ser aplicadas na sede do CEEBJA de Santa Helena, PR. Através da

seleção de estratégias que possam ser utilizadas juntamente com a direção e demais membros da

equipe da escola. Identificando quais fatores ou ações favorecem a permanência do aluno na escola.

Analisando qual a importância do vínculo afetivo no combate a evasão. Diante dos desafios cotidianos

relacionados ao abandono escolar, investiga-se como a professora pedagoga pode auxiliar na

permanência dos alunos do CEEBJA nas aulas, com sucesso até a conclusão do ensino básico?

Considerando que a comunicação aproxima ou distancia as pessoas e que através dela podemos

influenciar o outro, observando a existência do vínculo afetivo na relação educador e alunos, alunos e

alunos, pesquisa-se qual a influencia dele na permanência do aluno na escola e na EJA? No Projeto de

Intervenção Pedagógica, proporcionar-se-á momentos de discussão e reflexão com grupos de pais,

alunos, professores, agentes educacionais do CEEBJA, sobre a importância do estudo na vida, na

sociedade, no trabalho e na família, incentivando os alunos a participarem da vida escolar e concluírem

seus estudos a nível básico, estando preparados para outras oportunidades que possam surgir. EJA, evasão, vínculo afetivo.

PEDAGOGIA

LEILA CRISTIANE 

MICHELIN MANICA

Diversidade de gênero 

sexual na escola. 

Preconceito: como lidar.

Este projeto busca a construção de novos olhares sobre as relações dos gêneros sexuais e diversidade,

refletindo sobre as questões que permeiam essa temática. Diante disso, busca dialogar, informar,

problematizar e oportunizar aos profissionais da educação (pedagogos) o acesso aos conhecimentos

relacionados a sexualidade e diversidade de gênero. Durante a execução do projeto o desafio é dar aos

pedagogos, condições através dos grupos de estudo, a práticas diferentes e menos preconceituosas

frente aos conflitos no interior da escola.

Preconceito, diversidade, escola, 

sexualidade, pedagogo.



PEDAGOGIA

MARGARETE 

CAMPAGNOLO DE 

MORAIS

O uso das novas 

tecnologias no processo 

de ensino aprendizagem 

nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental na escola 

pública

Este Projeto de Intervenção Pedagógica é resultado da participação no Programa de Desenvolvimento

Educacional – PDE – 2014/2015 e tem por objetivo compreender o uso das novas tecnologias no

processo de ensino-aprendizagem. Visa contribuir para que a escola se aproprie das novas ferramentas

permitindo aos professores e alunos o uso numa perspectiva relevante ao processo educativo de

maneira reflexiva e crítica, em consonância com os novos desafios e exigências educacionais do século

XXI. Firma-se no desenvolvimento de um sujeito preparado para agir e intervir na sociedade onde a

tecnologia se faz presente.

Tecnologia educacional; ensino 

aprendizagem; escola pública.

PEDAGOGIA

RENATA BRASAO DA 

SILVA ARRAES

Relações escolares e 

adolescência: prevenção 

para a utilização de 

drogas ilícitas.

O consumo de drogas por adolescentes tem se tornado algo crescente e esta constatação faz parte da

realidade de nossas escolas, tal problemática constitui um desafio diário em nossas salas de aula e nas

relações estabelecidas no ambiente escolar, pensando a educação e o conhecimento que visa instruir o

indivíduo em diversas dimensões, a temática drogas, tornou-se um desafio pedagógico, que deve ser

trabalhado a fim de transcender os muros escolares. Este projeto tem por objetivo problematizar a

percepção dos alunos em relação à utilização e consequências das drogas e mais especificamente o

consumo da maconha e seus reflexos no ambiente escolar, colocando em foco a prevenção. Espera-se

que este momento de estudo contribua para a Educação Básica do Estado do Paraná do Ensino

Fundamental.

drogas; maconha; adolescência; 

prevenção

PEDAGOGIA

SISSI ELISABETH LAMEL 

GUZZO

Os valores e a ética no 

ambiente escolar e suas 

relações com a violência

As situações de violências e agressividade no espaço escolar, principalmente no que tange às relações

aluno/aluno e alunos/professores, tem se constituído em um desafio vivido diariamente pelo

profissionais da educação. Esta problemática tem levado os professores, da Educação Básica

paranaense, a afirmar reiteradamente que há ausência ou carência de valores moral e ética no

comportamento de seus alunos e na sociedade de um modo geral. Este projeto tem por objetivo

problematizar a percepção dos alunos em relação aos seus comportamentos no ambiente escolar,

colocando em foco os valores morais e a ética nas relações interpessoais ressaltando-se o papel da

escola e da família na formação integral dos sujeitos. Espera-se que este momento de estudo venha

contribuir para a Educação Básica de adolescentes do Ensino Médio do Colégio Estadual Jardim Porto

Alegre.

Educação. Relações 

Interpessoais. Valores. Ética.

PEDAGOGIA

SOELI REGIANE 

HERMES

PLANEJAR, DESENVOLVER 

E AVALIAR: O USO DOS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO NA 

APRENDIZAGEM

O ato educativo tem como característica a intencionalidade, ou seja, é uma ação proposital que visa um

fim, e por sua vez depende das concepções e ações dos seus autores, e é na relação de ensino

aprendizagem, mais especificamente na última, que este fato se concretiza. O processo de avaliação

compõem este cenário, e nesta perspectiva os instrumentos utilizados devem vir de encontro com a real

necessidade e o propósito de ensinar, e não como instrumento de acerto de contas entre o professor e

seus alunos. Desta forma o presente projeto de intervenção, através de estudo bibliográfico, debates e

estudos dirigidos, tem por objetivo fomentar a compreensão do processo avaliativo levando em conta o

ato de ensinar e aprender, esclarecendo que, como processo, a avaliação permite acompanhar o aluno

no seu cotidiano escolar, identificando seus progressos e retrocessos, suas dificuldades e facilidades.

Para tanto, faz-se necessário, observar quais os instrumentos avaliativos são utilizados para averiguar se

a aprendizagem ocorreu de fato, e desta forma satisfazer o propósito do ensino.

Avaliação; Processo; 

Instrumentos.



PEDAGOGIA

TATIANE TEREZINHA 

SIMIONI

Sexualidade, diversidade 

sexual e seus desafios no 

contexto escolar.

O projeto de intervenção pedagógica busca dialogar, informar, problematizar e oportunizar as alunas e

alunos o acesso aos conhecimentos relacionados à sexualidade e diversidade sexual. A comunidade

escolar precisa desconstruir alguns conceitos e construir novos olhares, tendo em vista que atos

discriminatórios e preconceituosos acompanham a vida de alunas e alunos, em função de padrões

construídos e estabelecidos pela sociedade. sexualidade; diversidade sexual

PEDAGOGIA

VIVIEN LIANER 

MOUSQUER

A Afetividade e suas 

implicações na 

aprendizagem

Buscaremos discutir as implicações da afetividade para o processo de ensino e aprendizagem,

considerando sua relação indissociável, e as influências das emoções ao lidar com os conflitos presentes

no ambiente pedagógico. A instituição escolar, ao longo de sua história, vem procurando equacionar o

problema do fracasso escolar, seja ele de qualquer natureza, nesse sentido, lançar um olhar sobre a

relação professor aluno é importante para analisarmos sua influência no aprender. As implicações do

afeto para o aprender merecem uma discussão profunda, pois mesmo seu valor sendo reconhecido,

ainda reconhecemos muitas dúvidas, bem como sua prática sendo negligenciada. Teóricos como

Vygotski, Wallon, Mahoney, Arantes, entre outros, nos ajudarão a compreender as dimensões do afeto

nas relações pedagógicas.

Aprendizagem, afetividade, 

interação, ensino, didática, 

metodologia

PEDAGOGIA

AURECI SANTOS 

TORRES

Instâncias Colegiadas: o 

Conselho Escolar como 

Espaço de Participação 

para a Democratização da 

Gestão Escolar

Este Projeto propõe uma discussão sobre as Instâncias Colegiadas, especificamente o Conselho Escolar.

O objetivo é realizar um estudo que possibilite analisar o Conselho Escolar como Instância Colegiada

responsável pela efetivação da gestão democrática da escola pública. Pretende-se realizar essa

discussão, a partir de documentos como a Constituição Federal (1988); LDB 9394/86; documentos do

MEC e da SEED; e de autores que defendem as Instâncias Colegiadas como órgãos de efetivação da

gestão democrática. Apesar de garantida em lei, a gestão democrática nem sempre é efetivada na

escola. Esse espaço, infelizmente ainda é permeado pelo autoritarismo nas relações que envolvem

direção, equipe pedagógica, professores, funcionários e alunos. Aspira-se assim, a minimização e/ou a

superação da problemática existente na gestão do Conselho Escolar do Colégio Estadual Ana Neri,

buscando por meio da formação da comunidade escolar, mudanças na concepção e prática de

participação e de gestão democrática. Nessa direção, pretende-se organizar o estudo em três momentos

fundamentais. No primeiro, será realizada a contextualização das políticas educacionais ligadas à

reforma na década de 1990. No segundo momento, será apresentada a Instância Colegiada – Conselho

Escolar, com suas especificidades, objetivos, meios e fins, entendendo-a, por meio da participação

política da comunidade escolar, como promoção da democratização da gestão escolar. E, por fim, serão

apontadas possibilidades para a reconstrução de um Conselho Escolar que cumpra com seu papel de

participação nas discussões e decisões da escola, ou seja, que esteja aberto ao atendimento de sua

realidade e comprometido com os sujeitos que compõem a comunidade escolar.

Instâncias colegiadas; Conselho 

Escolar; Gestão Democrática; 

Participação.



PEDAGOGIA

EDILEUSA CRISTINA 

BORCATO

Colégio Estadual Pedro II: 

construção coletiva de 

uma proposta de 

formação integral dos 

alunos do curso técnico 

em administração 

integrado.

Este projeto de pesquisa e intervenção pedagógica propõe o estudo, a reflexão e a ação que levem às

ações de Formação Integral dos alunos do Curso Técnico em Administração Integrado do Colégio

Estadual Pedro II. Para dar conta do proposto busca, por meio de pesquisa bibliográfica e da

interpretação da legislação nacional e estadual pertinente a essa modalidade ensino, conhecer a história

da Educação Profissional no Paraná. Além disso, propõe conceituar, refletir e analisar a formação

integral dos discentes à luz do conceito de Escola Unitária defendida por Antonio Gramsci e da posição

de diferentes autores e pesquisadores brasileiros sobre a temática. Espera-se entender por que os

currículos ainda hoje são expostos de forma fragmentada e, mesmo se apresentando dessa forma, que

metodologias podem ser utilizadas pelos docentes para proporcionar aos alunos do Curso Técnico em

Administração Integrado uma Formação Integral. Na intervenção pedagógica será desenvolvida reflexão

com os docentes para construir, de forma coletiva, uma proposta com metodologias que contemplem

uma Formação Integral no curso Técnico Integrado. Todos os passos da pesquisa e do desenvolvimento

das ações de Intervenção Pedagógica, bem como os resultados dessas análises serão descritas no artigo

de intervenção.

Educação Profissional; Ensino 

Integrado; Formação Integral

PEDAGOGIA

MARIA IVONE DA 

MATA DOS SANTOS

Novas Tecnologias: 

possibilidades e limites 

em seu manejo 

pedagógico

O presente trabalho visa focar o estudo das novas tecnologias como suporte pedagógico na ação

docente, pois, a tecnologia está presente em meio à sociedade de forma tão precisa que não nos vemos

mais sem tais recursos nas situações cotidianas. A história foi marcada por inúmeros inventos criados

pelo homem num sentido de melhorar a vida. Vivemos cercados por um mundo de cores, sons e

imagens representados pela mídia, que se apresentam com características de instantaneidade e

simultaneidade, capazes de atingir praticamente todos os segmentos sociais, com função de transmitir

conhecimento, informação, opinião, publicidade, entretenimento e propaganda e, sabendo que a

tecnologia interfere em recursos de produzir e divulgar conhecimentos, tanto em velocidade, como em

especificidade, se faz necessárias reflexões sobre as possibilidades e implicações sociais que decorrem

esse processo. Na vida cotidiana, os recursos tecnológicos vão se personificando e intensificando,

tornando – se corriqueiros tanto para uso pessoal como profissional. Na educação, compreenderemos

sua trajetória ao longo da história, a implantação de tais recursos e equipamentos nas escolas, a

formação do professor, bem como as possibilidades e limites do uso dos recursos tecnológicos,

proporcionando um ambiente de estudo frequente de formação presencial e à distância, numa dinâmica

de leituras, estudos e trabalhos em grupo com troca de experiências, no sentido de propiciar maior

integração ao conteúdo cientifico e programado.

Educação; Novas Tecnologias; 

Ação Pedagógica.



PEDAGOGIA PEDRO LUIZ MOREIRA

A UTILIZAÇÃO DO 

CINEMA NO CONTEXTO 

EDUCATIVO: LIMITES E 

POSSIBILIDADES

O presente projeto tem por objetivo refletir sobre a utilização de obras cinematográficas como recurso

pedagógico em sala de aula, desvelando as implicações deste recurso no contexto da sociedade atual. A

metodologia utilizada é o estudo bibliográfico, pautado em Theodor W. Adorno e Max Horkheimer

(1985), autores que cunharam o conceito de Indústria Cultural, dentre outros como Christoph Turcke

(2010), que fala da importância da mídia na formação da subjetividade humana, Bruno Pucci (2007), que

discute a questão da relação entre Teoria Crítica e educação na formação da cultura na escola, Robson

Loreiro e Antonio Álvaro Soares Zuin (2010), que analisam a produção cinematográfica fundamentados

nos conceitos da Indústria Cultural. Estes autores ajudam a entender a influência da Indústria Cultural

sobre os processos de socialização do conhecimento e da cultura. Para tanto discute o conceito de

Indústria Cultural, destacando sua influência no cinema; Destaca a necessidade do trabalho com o

cinema em sala de aula, como possibilidade de resistência e reflexão crítica. Por fim, analisa alguns

filmes que podem ser utilizados em sala de aula, como proposta de superação do mero entretenimento

de gratificação imediata, incentivado pela produção cultural massificada.

Educação; Cinema; Teoria Crítica; 

Mediação.

PEDAGOGIA

ROSANA 

VASCONCELOS VITO

Avaliação no Ensino 

Médio: A busca pela 

qualidade da educação 

pública por meio da 

análise e reflexão das 

práticas avaliativas.

O presente projeto tem como objetivo proporcionar momentos de reflexão sobre as implicações das

práticas avaliativas utilizadas na escola e a função social da escola pública dentro deste contexto. O

texto tem como base de fundamentação algumas questões que auxiliarão professores e alunos do

terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Tiradentes de Umuarama a refletirem sobre os

conceitos, critérios e instrumentos avaliativos utilizados no processo pedagógico. Para tanto serão

utilizadas como fontes de pesquisa: os documentos da escola (Projeto Político Pedagógico, Proposta

Pedagógica, Regimento e Diretrizes curriculares Estaduais) e as teorias de Luckesi e Perrenoud sobre

avaliação escolar. Com isso, espera-se que após a implementação do projeto, professores e alunos

possam (re)pensar seus conceitos e agregar novos conhecimentos que possam auxiliar no

desenvolvimento pedagógico e no desempenho de seu papel político e social.

Avaliação, Ensino Médio; 

Critérios; Instrumentos.

PEDAGOGIA

ROSANGELA ALVES DA 

SILVA

REFLEXÕES SOBRE O USO 

DAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO NO 

AMBIENTE ESCOLAR: 

POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS

O presente estudo tem por objetivo refletir sobre as novas tecnologias da informação no contexto

educativo, verificando a forma como estas têm sido utilizadas por professores e alunos dentro do espaço

escolar. Para tanto em um primeiro momento analisa se o uso do computador na escola tem propiciado

aos alunos acesso à cultura e conhecimentos científicos. Na sequência faz um levantamento de como

está sendo utilizado o laboratório de informática por alunos e professores, discutindo alternativas

metodológicas para utilização dos recursos tecnológicos da informação nas escolas. A metodologia

utilizada é o estudo bibliográfico, pautado em livros, artigos e pesquisas em internet, nos autores Luís

Paulo Leopoldo Mercado (2002), José Leon Crochik (1998), José Manoel Moran (2008), Vânia Moreira

Kenski (2008) e outros.

Tecnologias da Informação; 

Professor; Aluno; Conhecimento 

Científico.



PEDAGOGIA

ANGELA SIMONE 

SIQUEIRA GOMES

Contribuições da relação 

de ajuda nas relações 

interpessoais para o 

processo ensino 

aprendizagem

A relação interpessoal, tema do estudo, é competência instituída a partir do autoconhecimento e das

interações que estabelecemos no contexto social em que estamos inseridos. Atualmente o ambiente

escolar sofre influência das transformações da sociedade e com essas mudanças cada vez mais

aceleradas, torna-se essencial empregar práticas pedagógicas que favoreçam as relações interpessoais.

Este movimento se faz necessário para facilitar a aprendizagem, pois o papel do professor também é o

de compartilhar da formação afetiva e social, já que aprender está ligado intrinsicamente às relações

humanas. Portanto, a pesquisa tem como objetivo compreender quais são as relações interpessoais que

permeiam o cotidiano escolar e como a relação de ajuda pode contribuir para melhorar as relações

interpessoais no Colégio Estadual São Mateus. Para a coleta dos dados, nos embasamos nas Pesquisas

Qualitativas, utilizando pesquisa de campo e bibliográfica. O referencial teórico tem como base a teoria

humanista de Carl Rogers. Tem como fonte de dados empíricos, as representações dos professores que

atuam no ensino fundamental e no curso de Formação de Docentes, que serão coletado através de

questionário semi estruturado e aplicado via programa google.docs.com. A coleta de dados tem como

objetivo identificar o que pensam os professores sobre as relações de ajuda e interpessoais na escola e

se este fenômeno interfere no processo ensino aprendizagem, angariando informações que possibilitem

propor momentos de reflexões com o cunho de estimular o trabalho coletivo, oportunizar o

autoconhecimento, a autoestima e propor práticas pedagógicas que contribuam para a promoção de um

ambiente propício a aprendizagem.

Escola; Relações interpessoais; 

Relação de ajuda; Práticas 

pedagógicas.

PEDAGOGIA

CLAUDIANE RODER 

VOGT

A PERSPECTIVA DO 

JOVEM ESTUDANTE COM 

RELAÇÃO AO MUNDO DO 

TRABALHO: DESAFIOS E 

EXPECTATIVAS

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica visa estabelecer a relação dos jovens com o mundo do

trabalho, suas perspectivas, seus desafios e expectativas, junto aos alunos da 1ª Série C, do Colégio

Estadual Santa Bárbara – Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, situado no município de

Bituruna – PR. Tendo como metodologia o desencadeamento de pesquisa de campo e pesquisa teórica

bibliográfica, amparado nas contribuições de Frigotto, Saviani, entre outros, propõe-se a criar subsídios

para que os jovens desenvolvam dentro da trajetória da vida escolar condições de perceber o trabalho

como atividade que supre as necessidades, tanto biológicas como as da vida humana, na sua

integralidade. Espera-se que as ações que compõe este projeto venham a contribuir para que esses

desenvolvam a reflexão, análise e escolha do que melhor lhe convém para seguir na sua vida escolar,

profissional e prática social. Educação; Juventude; Trabalho



PEDAGOGIA ROSICLER WENGLARCK

Dificuldades de 

Aprendizagem no Ensino 

Fundamental: ações e 

práticas pedagógicas para 

melhorar o desempenho 

escolar

O termo Dificuldades de Aprendizagem, assim como a Aprendizagem, está constantemente presente nas

discussões elaboradas pelos profissionais da educação nas instituições escolares. A aprendizagem é um

processo constante e contínuo, o qual provoca mudanças sucessivas e interativas de comportamento. As

dificuldades de aprendizagem se constituem no fato do aluno não conseguir alcançar o conhecimento

desejado, mesmo não apresentando nenhuma deficiência. É na escola, espaço de desenvolvimento do

conhecimento formal, que se percebe de forma mais consistente as dificuldades de aprendizagem.

Sendo assim, o presente projeto de pesquisa tem por objetivo levar os docentes a refletirem suas

práticas e ações didático-pedagógicas, no sentido de identificar e encaminhar o aluno com dificuldade

de aprendizagem, num espaço de tempo menor possível, ao serviço especializado existente nas escolas,

visando suprir as necessidades do aluno. A pesquisa foi fundamentada em autores como Vitor da

Fonseca, António Manuel Pamplona Morais, Ana Maria Salgado Gomez e Nora Espinosa Terán, os quais

fazem um apanhado das Dificuldades de Aprendizagem nas instituições escolares e suas implicações

para o indivíduo como ser social. Como metodologia será utilizada a pesquisa-ação, partindo da

aplicação de um questionário e a oferta de minicursos com o propósito de debates, colóquios e mesas

redondas, para a discussão dos temas dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia, também a

apresentação de filmes que tratam dos temas citados e a organização de um caderno pedagógico com

orientações e atividades voltadas à temática.

Dificuldades de Aprendizagem; 

Escola; Ações Didático-

Pedagógicas; Serviço 

Especializado;

PEDAGOGIA VERA LUCIA DAMS

Ensino Noturno: Desafios 

e Possibilidades

Esta pesquisa faz parte do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, promovido pelo Governo

do Estado do Paraná. Justifica-se por ser uma oportunidade de buscar conhecimento sobre os motivos

da evasão escolar que se apresenta mais significativo no período noturno, formulando possíveis ações

pedagógicas voltadas a essa temática. O ensino noturno envolve inúmeras questões a serem abordadas,

como: 1) O ensino no período noturno se caracteriza por ser frequentado por estudantes de classe

menos favorecida economicamente, formada em sua maioria por trabalhadores e por alunos que

deixaram os estudos no diurno à espera de um emprego. 2) A gravidez precoce, o casamento e as

funções da maternidade.3) A questão da violência presente dentro e fora de muitas escolas que ofertam

ensino noturno, 4) Estudantes do sexo masculino que prestam serviço militar obrigatório, apesar de

amparados por lei, apresentam faltas em excesso, decorrência dessas faltas não acompanham o

desempenho pedagógico em sala de aula e também se evadem da escola; 5) As condições climáticas que

se apresentam nos meses de inverno. 6) A metodologia de ensino empregada pelos docentes que

tornam as aulas monótonas desinteressantes. Essas são apenas algumas das causas da evasão escolar no

período noturno. Com efeito, para alcançar o objetivo desse estudo, identificaremos junto aos

estudantes do período noturno do C.E. São Cristovão, as prováveis causas da evasão escolar, propondo

formas de prevenir ou amenizar pedagogicamente este problema. Trata-se de uma pesquisa ação, de

caráter qualitativo. Os procedimento metodológicos pautarão na aplicação de questionário aos

estudantes e posterior análise dos dados coletados.

Alunos;evasão escolar; ensino 

noturno.



PORTUGUES

RENILCE APARECIDA 

IURKIV

Leitura: Ampliando os 

horizontes de 

expectativas

A importância da leitura na formação do ser humano é unânime e indiscutível, portanto tem se

constituído em  objeto de  estudo de  diversas  áreas do  conhecimento.

Sabendo que o processo de formação do leitor é contínuo e incessante, este projeto tem por objetivo

aplicar uma metodologia que venha incentivar a leitura, nos alunos do 9º ano, do colégio estadual

Lindaura Ribeiro Lucas. Pretende-se por meio da aplicação do método recepcional, organizado por

Bordini e Aguiar, despertar nos alunos o interesse e o desejo de ler por iniciativa própria, aumentando e

transformando os seus horizontes de expectativas. Os pressupostos teóricos para fundamentar a

pesquisa são a teoria da Estética da Recepção e o Método Recepcional. O Método Recepcional tem

como base a teoria da Estética da Recepção formulada por Hans Robert Jauss e seus colegas da Escola

de Constança. Segundo Jauss a experiência estética se concretiza quando a obra estabelece um

processo de comunicação com o leitor, possibilitando uma identificação, fazendo com que haja uma

interação entre leitor e texto. O método recepcional também se preocupa diretamente com o leitor,

seus conhecimentos prévios e a constatação de seus horizontes de expectativas, fundamentando-se na

atitude participativa do aluno em contato com os diferentes textos. Segundo alguns estudiosos, o que

falta para o professor é a adoção de um método de ensino, com base teórica, para sistematizar o ensino

e desenvolver um trabalho progressivo em que se perceba a maturidade do leitor a cada etapa

Leitura; Teoria da Estética da 

Recepção; Método Recepcional.

PORTUGUÊS

ADRIANA REIS DE 

JESUS

Leitura- Teatro- 

Educação: O Espelho do 

Mundo e a Criação de 

Novos Olhares para a 

Vida

Sabendo que o processo de formação do leitor é contínuo e incessante, este projeto tem por objetivo

aplicar uma metodologia que venha incentivar a leitura, nos alunos do 9º ano, do colégio estadual

Lindaura Ribeiro Lucas. Pretende-se por meio da aplicação do método recepcional, organizado por

Bordini e Aguiar, despertar nos alunos o interesse e o desejo de ler por iniciativa própria, aumentando e

transformando os seus horizontes de expectativas. Os pressupostos teóricos para fundamentar a

pesquisa são a teoria da Estética da Recepção e o Método Recepcional. O Método Recepcional tem

como base a teoria da Estética da Recepção formulada por Hans Robert Jauss e seus colegas da Escola

de Constança. Segundo Jauss a experiência estética se concretiza quando a obra estabelece um

processo de comunicação com o leitor, possibilitando uma identificação, fazendo com que haja uma

interação entre leitor e texto. O método recepcional também se preocupa diretamente com o leitor,

seus conhecimentos prévios e a constatação de seus horizontes de expectativas, fundamentando-se na

atitude participativa do aluno em contato com os diferentes textos. Segundo alguns estudiosos, o que

falta para o professor é a adoção de um método de ensino, com base teórica, para sistematizar o ensino

e desenvolver um trabalho progressivo em que se perceba a maturidade do leitor a cada etapa

Gêneros textuais; Literatura; 

Teatro; Formação de Leitores.



PORTUGUÊS ALIANE FRANCISCO

Anúncios publicitários 

institucionais: uma 

proposta discursiva de 

leitura

Os resultados das avaliações externas Prova Brasil/SAEB/SAEP e ENEM apontam que a maioria dos

alunos chega ao Ensino Médio apresentando grande dificuldade de leitura, compreensão e interpretação

com relação aos mais variados textos, mostrando, mais uma vez, a necessidade de se repensar as

propostas de atividades referentes à pratica de leitura nas escolas. Dessa forma, o objetivo deste projeto

de intervenção é possibilitar aos alunos o acesso à leitura de anúncios publicitários institucionais, de

modo a permitir aos educandos o entendimento dos processos constitutivos dos textos e das múltiplas

possibilidades de sentidos que estes oferecem. Para tanto, o referencial teórico que sustenta esse

projeto é o da Analise de Discurso, de vertente materialista, mais especificamente a partir das reflexões

desenvolvidas, no Brasil, por Eni Orlandi. Nossa proposta é realizar um trabalho de leitura na perspectiva

discursiva, abordando a temática da Educação Ambiental e, mais precisamente, o reaproveitamento de

materiais recicláveis. Espera-se que, com este projeto, os alunos possam, além de pensarem a

construção de sentidos nos processos discursivos que envolvem a produção de textos, refletirem acerca

do seu papel de cidadãos em nossa estrutura social com relação à preservação do meio ambiente.

Leitura discursiva. Anúncios 

publicitários. Educação 

Ambiental. Reciclagem.

PORTUGUÊS

APARECIDA LAZARETI 

VENANCIO FERREIRA

Espaço de Leitura 

Compartilhada.

Na sociedade letrada atual, saber ler e atribuir significado ao que se lê é extremamente importante, pois

se trata de uma competência decisiva à inclusão ou marginalização de uma pessoa. Para que todos

tenham a oportunidade de se tornarem cidadãos, de fato e de direito, é dever da escola oportunizar o

ensino da leitura a cada estudante. Nesse contexto, este projeto de intervenção pedagógica

problematiza e investiga o trabalho que vem sendo desenvolvido com a leitura no Ensino Fundamental,

principalmente no 6º ano, tendo em vista ser esse um aspecto relevante na prática docente do ensino

de língua materna, mas, que, infelizmente, ainda não recebe a devida importância em nossas escolas. O

presente trabalho constitui-se de definições e conceitos que envolvem a prática da leitura, utilizando o

Espaço de Leitura Compartilhada para contribuir com a formação de alunos leitores, críticos e

participativos, capazes de modificar sua realidade na condição de cidadãos conscientes de uma atuação

firme na sociedade, entendida como pré-requisito para o exercício pleno da cidadania. O principal

objetivo deste projeto é desenvolver o hábito pela leitura em horário oposto à sala de aula,

proporcionando aos alunos a leitura prazerosa, motivando-os a irem à biblioteca, a fim de que retirem

um livro para ler e voltem sempre para troca-lo, formando assim, uma corrente que irá direcioná-los a

frequentar os espaços de leitura. Levando em consideração o aparato teórico que fundamenta este

projeto, serão propostas atividades que visam oportunizar o desenvolvimento da competência leitora

dos alunos.

Ensino de língua; Competência 

leitora; Espaço de leitura.



PORTUGUÊS

CATIA JACINTO 

DUARTE

Gênero haicai e Plano de 

Trabalho Docente: um 

enfoque às práticas de 

leitura e análise 

linguística

O presente projeto de Intervenção Pedagógica tem objetivo viabilizar práticas de leitura que contribuam

para um ensino mais contextualizado da língua materna. Sob esse enfoque, este estudo ancora-se nos

conceitos do Círculo de Bakhtin no que concerne ao aspecto sócio- histórico da linguagem, aos gêneros

discursivos e a interação. Para tanto, seleciona o gênero Haicai, por se tratar de uma modalidade

discursiva que julgamos pertinente ao contexto de aplicação, como também, por o haicai corresponder a

um gênero de extensão breve, mas que carrega/ agrega grandes significações, podendo despertar o

interesse dos educandos por sua leitura. Especificamente o trabalho terá aportes nas produções do

gênero do escritor paranaense Thiago Zardo, permitindo um trabalho com escritores de nossa região. Ao

analisarmos o gênero mediante as postulações bakhtianas, conteúdo temático, construção

composicional e estilos relacionadas intimamente ao contexto de produção, propomos, para efeito de

transposição didática, um Plano de Trabalho Docente, consoante a metodologia de

Gasparin(2003).Dessa forma, espera unir uma teoria da linguagem a uma teoria da educação,

procurando um ensino de língua significante.

Práticas de Leitura; Gênero 

Discursivo Haicai; Plano trabalho 

Docente.

PORTUGUÊS

ELIANE MARIA 

SPERANDIO

PORTFÓLIO UMA 

FERRAMENTA DE ENSINO

Portfólio uma ferramenta de ensino Eliane Maria Sperandio Resumo :Este Projeto de Intervenção

Pedagógica cujo objetivo está centrado no uso do portfólio na condição de estratégia de ensino-

aprendizagem, poderá contribuir no desenvolvimento da competência leitora/escritora de estudantes

do Ensino Fundamental II, 6º ano, no Colégio Estadual Marquês de Caravelas da cidade de Arapongas.

Utilizou-se como sustentação teórica, Schnetzeler (1992), Torres (2008), Kleiman (1995) para

Competência leitora e escritora e para o Portfólio Anastasiou (2012), Raizer (2007), Villas Boas, (2004)

dentre outros. A metodologia foi respaldada na pesquisa qualitativa, centrada na aplicação do portfólio,

tanto na condição de estratégia de ensino aprendizagem, quanto de técnica de pesquisa. Espera-se que

através da aplicação da respectiva estratégia no ambiente de sala de aula, os alunos, além de

participarem ativamente, terão a oportunidade de exercitar o desenvolvimento da competência leitora

com autonomia, realizando uma leitura e escrita competente.

Palavras-chaves: Estratégia de 

ensino; Portfólio; Competência 

leitora/escritora

PORTUGUÊS

ILKA SILVIA DE SOUZA 

JORGE

A sustentabilidade como 

objeto de pesquisa no 

gênero reportagem.

O presente projeto de intervenção foi desenvolvido na intenção de trabalhar a leitura, interpretação e

produção de texto específico como a reportagem, com o tema sustentabilidade. Há uma necessidade

urgente de que o nosso aluno, que é um cidadão que faz parte desse planeta tão devastado, adquira

conhecimento profundo do que vem a ser um mundo sustentável. Um tema que requer ser abordado

incansavelmente por todas as disciplinas, através dos mais diferentes meios de comunicação, inserindo

esse aluno no contexto social de forma crítica. Nesse sentido, fica clara a necessidade de discutir

questões ligadas à prática da sustentabilidade como uma forma de melhorar a qualidade de vida de

todos, assim como também é preciso que nos voltemos para a questão do déficit de aprendizagem no

que concerne às habilidades de leitura e escrita.

reportagem; meio ambiente; 

conscientização; 

Sustentabilidade



PORTUGUÊS IRINEU FERREIRA

A influência do texto oral 

nas produções escritas 

dos alunos

Este projeto de intervenção pedagógica integra o Programa de Desenvolvimento Educacional da

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, considerando a realidade do Colégio Estadual Pe. José de

Anchieta, que está situado na periferia do município de Apucarana. Observamos a dificuldade na

produção escrita dos alunos advindos das séries iniciais que, pelo fato de não perceberem as diferenças

entre oralidade e escrita deixam as marcas da fala influenciarem na produção escrita não adequada à

norma culta vigente na disciplina de Língua Portuguesa. Estas dificuldades têm causado inquietações aos

professores, por isso buscamos em nossas pesquisas metodologias, formas eficientes e significativas que

possam contribuir nesse processo, mesmo sabendo que em sala de aula durante as atividades, cabe ao

educador fazer a mediação do processo de ensino aprendizagem, instigando nos alunos o interesse pela

escrita, de maneira que a produção de textos ocorra de forma natural e significativa. Desta forma, a

implementação será feita no Colégio Estadual Pe. José de Anchieta de Apucarana, com público do 6º ano

do ensino fundamental, por meio de músicas, mensagens de texto por celular, vídeo trazido do

programa “casos e causos” da RPC tv e vídeos do youtube, para que o educando perceba que existe uma

linguagem falada que é diferente de uma linguagem mais formal e dessa forma, oportunizar a reescrita

dos textos. Propondo atividades diversificadas e dinâmicas temos a intenção de verificar se melhoraram

de forma significativa as atividades de produção escrita.

Oralidade; escrita; bilhete; 

causos e casos;

PORTUGUÊS

JOELMA DE SENE 

VIEIRA

Mia Couto em sala de 

aula:leitura do O Fio das 

Missangas

Há uma lacuna nos sistemas educacionais brasileiros sobre a cultura africana. Esta ausência trouxe

consequências sobre a população, favorecendo assim um ambiente com exclusões étnicas, o qual se

denomina racismos, deixando brechas sobre a verdadeira história daqueles que nunca foram escravos,

mas sim escravizados (todos nós nascemos livres) pelos pensamentos eurocentristas que queriam deixar

claro sua superioridade sobre os negros. Os alunos hoje têm a oportunidade de conhecerem e

desconstruir pré-conceitos impostos pelos anos de estudo de histórias contadas pelo olhar dos senhores

de engenho. Reconhecer a identidade dos povos que geraram nossa nação é trabalho que precisa ocupar 

o espaço escolar. A educação será capaz de oferecer aos alunos a possibilidade de questionar e refletir

sobre a difícil luta contra o racismo, e são necessários professores que abracem esta causa, pois a

batalha é grande e o fazer pedagógico é uma tarefa necessária neste começo de luta. Seremos de fato

educadores se formos capazes de oferecer aos nossos alunos a possibilidade de levá-los e a contribuir no

processo da democracia brasileira. Desta forma, este projeto de implementação pedagógica integra o

Projeto de Desenvolvimento da Secretária de Estado da Educação do Paraná, o qual se intitula: Mia

Couto na sala de aula: leitura O Fio das Missangas (2009). A escolha desse autor moçambicano surgiu

devido à proximidade de suas narrativas, com autores da literatura brasileira que encantam e desperta o

leitor aos novos falares.

Literatura; Cultura Africana; Mia 

Couto; Conto



PORTUGUÊS

LUCILENE MARIA DE 

OLIVEIRA

O uso da canção para 

melhorar arRotina escolar

A Língua Portuguesa é ampla, com um alto grau de complexidade. É difícil na atualidade motivar os

alunos para que não sejam indivíduos manipula-dos pelos outros, sem terem seu próprio ponto de vista

perante à sociedade. Dessa forma, percebo que a música é algo que as crianças gostam mui-to e que

contribui para a formação integral do aluno. Então, trabalharei com a variedade de músicas, criando

assim, o hábito da leitura, que é crucial na vida de todos, pois, por meio dela, podemos dinamizar o

raciocínio e a interpretação, permitindo a aceitação dos diversos padrões sociais existentes, aprendendo

assim, a respeitar as ideologias e níveis de cultura de um povo. Música – Leitura – Indivíduo

PORTUGUÊS

MAIRA DE CASSIA 

PANARO

EXTRA! EXTRA! TEM 

MANCHETE NA REDE! 

Blog Jornalístico: Uma 

proposta para a inserção 

das Tecnologias e suas 

Linguagens no Ensino de 

Língua Portuguesa.

O projeto que ora apresentamos tem como finalidade descrever uma Proposta de Intervenção

Pedagógica, dentro da linha de estudos Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa,

para o Ensino Médio. Uma vez que nossos alunos são nativos digitais e as tecnologias chegaram para

ficar, é necessário que nos adaptemos, convertendo-as em aliadas, ao invés de considerá-las

concorrentes. Fundamentados nas Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa do Estado do

Paraná (2008), adotamos a teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos como base teórica para o

desenvolvimento das atividades de leitura e produção textual a serem elaboradas e aplicadas em sala de

aula. O objeto de estudo desta proposta é o blog jornalístico, com enfoque no gênero textual notícia

jornalística, que serão contemplados em uma sequência didática, cujas atividades envolvam as

tecnologias de maneira consistente e significativa, a fim de verificar se os alunos apresentam melhores

desempenhos no processo de ensino-aprendizagem, atingindo graus de letramento mais elevados.

blog jornalístico; notícias; nativos 

digitais; multiletramentos; 

tecnologias digitais de 

informação e comunicação

PORTUGUÊS

MARIA APARECIDA 

MENDONCA DALLA 

COSTA

FÁBULA - UM 

INSTRUMENTO PARA A 

LEITURA NAS AULAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA

Este trabalho trata do uso da fábula como instrumento para a leitura nas aulas de Língua Portuguesa.

Considerando que o ato de ler não é uma atividade passiva e que tem papel fundamental na construção

de sentidos de um determinado texto, todos os esforços devem ser empregados para que a prática da

leitura em sala de aula deva ser prazerosa. Com a presente pesquisa, objetiva-se desenvolver atividades

com a fábula, no contexto escolar, de forma a ativar os diversos níveis de conhecimentos dos alunos,

proporcionando a descoberta dos sentidos implícitos bem como a associação com o cotidiano dos

alunos. Culminando com a criação, recriação e publicação das atividades.

Fábula, Leitura, Construção de 

sentido



PORTUGUÊS MARISA NOGAROTO

A letura com criticidade 

em sala de aula

O ato de ler faz-se necessário para o ser humano em toda a sua existência. Acreditamos nessa

afirmação, e diante da atual realidade e dentro das necessidades detectadas de leitura e escrita do

estabelecimento de ensino, no qual atuo, escolhi a linha de estudo “Ensino e aprendizagem de leitura”.

Considerando que a prioridade da escola é formar um bom aluno-leitor, então, verificamos a

importância e a necessidade de desenvolvermos um trabalho no referido tema. A LDB – Lei de Diretrizes

e Base, nº 9.394/96, art.22, estabelece a importância e a garantia da criança ao direito à aprendizagem e

o art.32, da mesma Lei, cita que a escola tem papel primordial na formação dessa criança, devendo

proporcionar condições dela agir e participar na sociedade, sendo prioridade o ensino da leitura, da

escrita e do cálculo. Portanto, o aluno, para obter essa habilidade plena do domínio da leitura e da

escrita, tem necessidade de ter contato com a leitura por meio de gêneros textuais, enfatizando a leitura

verbal e não verbal apresentada na sociedade onde está inserido, sendo o gênero tira selecionado para o 

devido trabalho. Portanto, o presente projeto de intervenção tem o objetivo de levar o aluno a ser um

leitor com reflexão e apreensão diante do texto que lê, pautado na leitura cognitiva. Para isso,

desenvolvemos estratégias de leitura que venham a suprir as lacunas dos alunos do primeiro ano do

ensino médio do Colégio estadual Professora Nadir Mendes Montanha – ensino Fundamental e Médio

do município de Arapongas – Pr. leitura; estratégias; criticidade.

PORTUGUÊS NOELI CIVIDINI

A CRÔNICA COMO 

PRÁTICA DE LEITURA

Considerando que a leitura é uma das maiores preocupações no ensino de Língua Portuguesa,

desenvolvemos um trabalho pedagógico que proporcione aos alunos situações de leitura em que eles

possam utilizar estratégias de leitura e a ativação de seus conhecimentos prévios para a construção de

sentidos do texto. Partindo da noção bakhtiniana de gênero discursivo, apresentamos atividades com o

gênero textual crônica buscando as relações intertextuais com o gênero poema, uma vez que o texto

literário pressupõe um leitor maduro e crítico. Por se tratar de textos com temas ligados à vida

cotidiana, com uma linguagem subjetiva e pessoal, eles proporcionam um diálogo com o leitor,

valorizando a interação. Esse projeto tem como objetivo desenvolver a capacidade de leitura crítica

necessária para a formação de leitores competentes e maduros. Será aplicado em uma turma do 1º ano

do Ensino Médio, do Colégio Estadual Abraham Lincoln- Ensino Fundamental e Médio, localizado no

município de Kaloré- PR.

Crônica; poema; estratégias de 

leitura.



PORTUGUÊS OLGA KIRYLKO

A canção como recurso 

mediador para o ensino-

aprendizagem da leitura e 

suas interações sociais.

Este projeto tem por objetivo estimular o hábito de leitura significativa, proporcionando situações

diversificadas por meio de canções. Será realizado com os alunos da Educação de Jovens e Adultos do

Colégio Estadual Unidade Polo de Arapongas – Paraná, e as canções serão utilizadas no contexto do

letramento crítico, como processo para a leitura da identificação, interpretação e reflexão. É por meio da

leitura, que é permitido o contato com todo o mundo, ampliando horizontes, desenvolvendo a

compreensão e a comunicação. A necessidade de propiciar a prática de leitura no ambiente escolar é

indispensável para o ser humano, pois prepara para a formação de indivíduos mais críticos e aptos para

o mundo contemporâneo. Por fim, este projeto incentiva a leitura por meio de canções como um

diálogo entre a realidade e a história, entre o imaginário e o real e como recurso mediador do ensino –

aprendizagem, que permite em visão mais madura, sensível e transformadora, trazendo bem perto o

universo mágico entre a época de produção para a realidade, estabelecendo relações entre conteúdos

para que o conhecimento de mundo seja aprimorado de acordo com o conhecimento científico.

Leitura; canções; letramento; 

transformação.

PORTUGUÊS

ROSEMARI PEREIRA DA 

LUZ

A PRÁTICA DA LEITURA 

DO GÊNERO CHARGES NA 

ESFERA JORNALÍSTICA E 

NA INTERNET.

A leitura é uma das maiores preocupações na escola, em todas as disciplinas. Sendo assim,

desenvolvemos uma proposta pedagógica que promova situações de leitura, em que os alunos possam

utilizar seus conhecimentos prévios para a leitura crítica. Esta proposta de trabalho esta pautada nas

teorias de Roxane Rojo, Bakhtin Dolz e Schneuwly, onde apresentamos uma sequência didática com

atividades modulares que integrem a leitura do gênero textual Charges utilizando se de jornais e

internet como suporte e da rede social Facebook como ferramenta pedagógica. Esse projeto tem como

objetivo levar o aluno a ler charges presentes na esfera jornalística e na internet, realizando leitura

crítica dos temas em repercussão na mídia. Será aplicado em uma turma do 9º ano do Ensino

Fundamental, do Colégio Estadual Heitor de Alencar Furtado – Ensino Fundamental, Médio e Técnico

Profissionalizante, localizado no município de Apucarana.

Charge;Leitura; Internet; 

Facebook.

PORTUGUÊS

ROSYMAR PIRES DE 

OLIVEIRA

23 Histórias de um 

Viajante: proposta 

interdiscursiva como 

prática de leitura

A implementação desse projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo principal oportunizar aos

alunos do 9º ano Colégio Estadual Antônio Garcez Novaes a participação em oficinas de leitura dos

contos que integram a obra de Marina Colasanti: “23 histórias de um viajante”: Com sua grandíssima

fome; Conto Moldura; Com certeza tenho amor; A cidade dos cinco ciprestes; De torre em torre; Do seu

coração partido; Poça de Sangue em campo de neve e São os cabelos das mulheres. Utilizando-se de

atividades com base nas teorias da Intertextualidade e da Recepção, com vista em verificar se

reconhecem os intertextos presentes nas narrativas propostas: João e Maria; As mil e uma noites; O

Corvo; Barba Azul; Rapunzel; Cinderela e a história bíblica Sansão e Dalila.

INTERTEXTUALIDADE, ESTÉTICA 

DA RECEPÇÃO, LEITOR,23 

HISTÓRIAS DE UM VIAJANTE



PORTUGUÊS

SOLANGE 

OSTAPECHEN

O GÊNERO PROPAGANDA 

COMO MOTIVADOR DA 

LEITURA CRÍTICA NAS 

AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA

O presente projeto tem como objeto de pesquisa o estudo do gênero discursivo propaganda,

descrevendo as principais características, com ênfase na articulação entre as linguagens verbais e

visuais, sempre de forma articulada às condições de produção, circulação e recepção de textos. Para

direcionar esta pesquisa, foi construída uma fundamentação teórica embasada nas atuais propostas de

ensino que tem nos gêneros discursivos, no sentido bakhtiniano do termo, suas unidades básicas de

ensino. O corpus escolhido para esta pesquisa constitui-se em propostas de leitura do gênero discursivo

propaganda. A pesquisa mostra que, para se obter uma efetiva leitura de propaganda, é necessário que

o aluno conheça e identifique os vários recursos verbais e não verbais presentes neste gênero, além dos

aspectos sociocomunicativos que o envolvem. O trabalho com a propaganda também é um forte aliado

das artes, pois permite explorar o planejamento gráfico, a diagramação, o uso das cores, o tipo de letra,

imagens etc., proporcionando o diálogo entre várias semioses.

Leitura; Linguagem 

Verbal;Linguagem não verbal.

PORTUGUÊS

ARIETE DO CARMO 

BRINE

Leitura e produção 

poética

Este projeto tem como objetivo trabalhar atividades práticas com a leitura, escrita poética. O ser

humano desde que nasce já faz uso da linguagem para relacionar-se com o mundo. Ao chegar à escola,

os alunos apresentam grande dificuldade em transferir para o papel a linguagem que praticam

oralmente. As atividades trabalhadas serão propostas com o objetivo de estimular, motivar os

educandos nas práticas de leitura e produção textual do gênero poesia, estabelecendo relações entre

leitura poética, mídia, espaço público e escrita, procurando conscientizá-los que a escrita poética é

também um meio de comunicação.

Leituta;Poesia;Mídia;Produção;C

omunicação.

PORTUGUÊS

CELENIR PRESTES DOS 

SANTOS DE LIMA

A formação do leitor e o 

papel do livro na escola

O presente projeto defende uma proposta de ensino aprendizagem de incentivo ao hábito da leitura. O

qual será desenvolvido com os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Sabemos que o conhecimento é

algo indispensável para inserção social dos alunos, por isso a necessidade de uma interação, um vínculo

muito próximo dos alunos com a língua escrita e o próprio ato de leitura. Mediante a realidade

vivenciada na escola pública, busca-se o desafio de lançar uma proposta/possibilidade de prática de

leitura na escola. Bem como, oferecer possibilidades ao professor de intervir dentro da problemática

encontrada em sua realidade escolar. Assim construir novos conhecimentos sobre práticas de leituras e

escritas. A aplicação do projeto será desenvolvida em três etapas fundamentais para a formação de

leitores na escola. 1ª etapa: Conhecer e Compreender Nessa etapa privilegia-se o desenvolvimento

cognitivo do aluno, valorizando a leitura e a escrita. 2ª etapa: Compreender e propor: Nessa etapa será a

ocasião da socialização do Projeto de Intervenção Pedagógica para os alunos envolvidos na execução do

projeto. 3ª etapa: Propor e agir: Nesta etapa, busca-se uma participação mais efetiva do aluno neste

universo de leitura, pois será a sequência da proposta, ou seja, momento este de intervenção e

aprofundamento na problemática exposta.

leitura; interação; conhecimento; 

escrita.



PORTUGUÊS

CLEUSA DESPLANCHES 

BUARD

Estratégias para motivar a 

leitura através de fábulas

Este projeto visa motivar e desenvolver o gosto pela leitura alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental de

uma escola do campo, utilizando estratégias motivadoras através do gênero textual fábula, extrapolando

a ação de ler por ler, mas avançando para a leitura com objetivos, de querer conhecer novos mundos.

Percebe-se que os alunos estão ingressando na segunda fase do Ensino Fundamental dispersos e não

apreciam leituras de obras literárias volumosas ou que demandem muitas dificuldades de interpretação,

estão se afastando cada vez mais dos livros devido aos atrativos tecnológicos, tornando-se necessário o

desenvolvimento de ações para resgatar a leitura como um dos principais caminhos para a aquisição de

conhecimento. É nesse sentido que, a escolha pelo gênero fábula ocorre, visto que ele pode

proporcionar discussóes e reflexões além do texto, bem como por ser uma narrativa textual curta, bem

humorada, que apresenta uma moralidade, ou seja, um ensinamento, onde os animais agem com

características humanas: pensam, falam, discutem, brigam e têm sentimentos, faz com que os textos

tornem-se atrativos e motivadores e conquistem os alunos para a prática de ler. Dessa forma, pretende-

se que as estratégias a serem utilizadas nesse projeto possam fazer com que haja a compreensão e a

interpretação das leituras, além de favorecerem o desenvolvimento da compreensão leitora através de

atividades agradáveis e prazerosas, ensinando e proporcionando ao leitor o despertar de seu senso

crítico e consciente.

Fábulas; Estratégias de leitura; 

Ensino da Língua Portuguesa

PORTUGUÊS

DEILZA DA SILVA 

BIELSKI

Leitura de textos 

provenientes da Prova 

Brasil no cotidiano escolar

A leitura é a unidade básica da linguagem. É através dela que buscamos aprimorar nossos

conhecimentos. O aluno enquanto aprendiz deve desenvolvê-la no ambiente escolar de forma

diversificada, visando sua inserção na sociedade. Diante da diversidade textual e das mais variadas

formas de leitura a escola conta com as avaliações externas, principalmente a Prova Brasil, então faz-se

necessária a produção de subsídio pedagógico que auxilie o leitor na resolução dos problemas presentes

nos textos provenientes da Prova. Nesta pesquisa as atividades serão produzidas contemplando o Tópico 

1 da Matriz de Referência da Prova Brasil. Elas complementarão o trabalho do professor em sala de aula

para que o leitor esteja ciente do modelo avaliativo durante um processo e não somente no dia da

prova.

leitura;estratégias de leitura; 

gêneros textuais

PORTUGUÊS

DEUZIMERI DA LUZ 

FAGUNDES

Releitura dos Contos de 

Fadas: Chapeuzinho 

Vermelho e suas Versões

Os contos estão envolvidos no maravilhoso mundo das crianças e partem de uma situação verossímil,

para proporcionar emoções e vivências significativas. Nesse gênero, aparecem seres encantados e

elementos mágicos pertencentes a um mundo imaginário com que todas as crianças se encantam. É

fundamental trabalhar com os alunos as diferentes versões sobre conto, explicando a eles que as

histórias, com o passar do tempo, podem acabar sofrendo modificações, criando, dessa forma, novas

versões para uma mesma história. Por meio da linguagem simbólica dos contos, a criança vem a

construir uma ponte de significação entre o mundo exterior e o seu mundo interior, aprendendo valores,

refletindo sobre suas ações, desenvolvendo seu senso crítico, sua criatividade, sua expressão e sua

linguagem. As histórias despertam a imaginação, trabalham a concentração, ensinam princípios, a

distinção entre o bem e o mal e muitas situações subjetivas que poderão estar implícitas em situações

futuras. A contação de história pode modificar a estrutura social do futuro e formar cidadãos com

consciência social e moral capazes de melhorar o mundo em que estamos inseridos.

contos de fadas; leitura; 

oralidade; Colégio Estadual 

Princesa Isabel.



PORTUGUÊS

ELIANE DO ROCIO 

JOHNSSON

A CRÍTICA SOCIAL NO 

ROMANTISMO E NA 

MÚSICA BRASILEIRA: 

ESTRATÉGIA PARA 

DESPERTAR NO ALUNO O 

GOSTO PELA LITERATURA

Tema: O ensino e a aprendizagem da leitura no 1° ano do ensino médio, com ênfase na crítica social

presente na poesia do século XIX e na música do século XX. Problema: O estudo de obras literárias é

uma exigência curricular, com a finalidade de ampliar o conhecimento sobre a literatura de Língua

Portuguesa, mas, a realidade descrita nessas obras é, quase sempre, muito distante do momento atual,

gerando desinteresse nos alunos e promovendo o fenômeno do distanciamento em relação à leitura.

Nesse contexto, como promover a percepção dos alunos do 1° ano do ensino médio para a crítica social

presente na produção literária do Século XIX e dessa forma despertar seu interesse para a Literatura?

Justificativa: A prática da leitura precisa ser valorizada e incentivada, pois favorece ao desenvolvimento

cultural do aluno, o conhecimento sobre a produção literária brasileira, a apreensão da correta grafia

das palavras, o aprimoramento do vocabulário e a perfeita estruturação de textos, indispensáveis para o

letramento; e, para tanto, torna-se necessário promover a aproximação do aluno com a literatura, por

meio de atividades que o aproximem do pensamento de jovens autores que fizeram uso da poesia para

descrever seus sentimentos, apreensões e críticas à sociedade de seu tempo. Objetivo: Despertar o

interesse dos alunos do 1º ano do ensino médio para a crítica social presente nas obras de Álvares de

Azevedo e de Cazuza e Renato Russo, ensejando, dessa forma, a atribuição de maior significado às obras

literárias e o desenvolvimento do gosto pela leitura. Metodologia: Pesquisa de campo visando conhecer

a dinâmica de ensino da Literatura no nível Médio na Escola Estadual do Campo José Elias e quais as

estratégias utilizadas nesse processo; elaboração de Produção Didático-Pedagógica visando proporcionar

aos alunos desse nível de ensino, a experiência da apreciação da Literatura dentro de um contexto que

promova a apreciação da obra no estado da arte e sua finalidade social; o reconhecimento da literatura

como instrumento de pesquisa sobre períodos da história; e, ainda, sua utilização para o

desenvolvimento cultural, entretenimento e prazer.

LITERATURA, ENSINO MÉDIO, 

CRÍTICA SOCIAL

PORTUGUÊS

JOELMA VON KRUGER 

LOVATTO

O domínio da leitura e da 

escrita: importância para 

as aprendizagens 

escolares e o exercício da 

cidadania.

Algumas aprendizagens precisam ser adquiridas na época própria. Especificamente, os alunos precisam

dominar a leitura e a escrita nos primeiros três anos do ensino fundamental, que é o ciclo da

alfabetização. Porém isso não vem ocorrendo e esse fato compromete as demais aprendizagens dos

alunos. Esse estudo se propõe a realizar um levantamento das dificuldades de leitura e escrita de alunos

de 6º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública, que frequentam uma sala de apoio, por não

dominarem essas habilidades. Identificadas as dificuldades, serão organizadas atividades de língua

portuguesa que auxiliem os alunos a vencerem essas dificuldades. Serão empregadas atividades lúdicas

e atraentes para a leitura e a produção textual como: jogos, caça palavras, palavras cruzadas, revistas

em quadrinhos, jornais, diários e rodas de discussão, de forma a proporcionar a utilização dessas

habilidades no contexto escolar e em seu cotidiano. Espera-se que as atividades propostas auxiliem os

alunos a vencerem as dificuldades de leitura e escrita e se integrarem na turma regular.

leitura; escrita; ensino-

aprendizagem.



PORTUGUÊS

JULIANE 

WENDRECHOVSKI

Casos e causos: A leitura 

sempre viva.

O Projeto de Intervenção Pedagógica “Narrativa Sempre Viva: Casos E Causos” têm por objetivo

desenvolver práticas de leitura, escrita e oralidade na sala de aula que colaborem com a aprendizagem

da Língua Portuguesa e despertem no estudante o gosto pela leitura através do conhecimento de

histórias criadas pelo povo, levando-os a conhecer a cultura popular da comunidade. Busca-se um

processo de ensino/aprendizagem que visa à formação de leitores. Ler ou ouvir casos e causos é entrar

em um mundo encantado, cheio de mistérios. Descobre-se também que na sua comunidade há uma vida 

cultural ativa e que seus valores tradicionais são transmitidos de geração em geração. Pretende-se

despertar o senso crítico do educando por meio da leitura e compreensão dos textos narrativos, levando

em conta o seu contexto cultural.

Leitura; oralidade; escrita; 

folclore; formação de leitores.

PORTUGUÊS

JULIANO AUGUSTO 

ALVES FURTADO

LER, CURTIR, COMENTAR, 

COMPARTILHAR: É SÓ 

COMEÇAR ! (O 

FACEBOOK COMO 

FOMENTADOR DA 

LEITURA CRÍTICA DE 

TEXTOS DE GÊNEROS 

DIVERSOS)

É inquestionável o grande poder de atração despertado pela rede social Facebook nos jovens em idade

escolar. A interatividade proporcionada pela rede conquistou a mente e o coração de um grande

contingente de nossos estudantes, fazendo com que eles passassem a dedicar várias horas de seus dias

na observação e elaboração de perfis que os representem pelas exposições de suas personalidades.

Alimentados pelas inacabáveis postagens de fotografias e frases relatando estados de ânimo, “indiretas”

a desafetos e afetos, exposição de seus gostos e desgostos, piadas atualizadíssimas, imagens de

praticamente tudo que se possa imaginar, dramas pessoais, frases de efeito e toda uma miscelânea de

atrações, elegeram as redes sociais como o seu maior reduto de interação e realização social. Verifica-se

porém (pelos relatos dos próprios alunos) que a utilização do Facebook ocorre quase sempre de maneira

acrítica, associada unicamente à sensação de inserção social proporcionada pela mera exposição a

fotografias, frases relatando estados de ânimo ou, ainda, pela publicação de “minitextos”, geralmente

correspondendo à manifestações à relacionamentos amorosos, etc. Entretanto, ao proporcionar

publicações de todos os gêneros e assuntos, a Rede pode possibilitar o compartilhamento, a leitura e a

comunicação de interpretações e posicionamentos frente às leituras realizadas (via comentários),

constituindo-se num vasto manancial de trocas de textos e de experiências leitoras: um sonho realizado

para qualquer leitor. Se direcionado por propostas de leitura pedagogicamente orientadas, o Facebook

se transforma em uma valiosa ferramenta para auxiliar no trabalho de promoção da leitura em sala de

aula, através da significativa interação entre professores e alunos.

Leitura;Redes Sociais;Gêneros 

Textuais;Literatura

PORTUGUÊS

MARCIA DO ROCIO 

SIQUEIRA FARIA 

JAMBISKI

INCENTIVO A LEITURA E 

ESCRITA ATRAVÉS DA 

MÚSICA.

O presente projeto tem por objetivo desenvolver atividades com música para incentivo a leitura e

escrita. Bem como, apresentar estratégias que possibilitem aos alunos do 9º ano do ensino fundamental

um estímulo e um despertar para o encanto que a leitura pode oferecer/proporcionar de forma

dinâmica e divertida. Esta proposta visa uma reflexão sobre a música como instrumento de

aprendizagem. A música se faz presente nos momentos mais importantes, assim podemos dizer que ela

praticamente faz parte em todos os momentos da vida, alegres ou tristes, assim sendo podemos utilizá-

la como instrumento eficaz de incentivo a leitura e escrita, para que o trabalho dos professores se torne

cada vez mais produtivo, proporcionando condições de aprimorar conhecimentos e aperfeiçoando as

tarefas de educar.

Música; educação; incentivo; 

leitura



PORTUGUÊS

MARIA GORETE 

OSTAPECHEM

A Prática da Leitura e 

Produção de Texto, a 

partir das Crônicas de Luís 

Fernando Veríssimo

Esta produção consiste em desenvolver habilidades de leitura e de escrita, a partir das crônicas de Luís

Fernando Veríssimo, formar um cidadão capaz de compreender, relacionar, inferir, interpretar as vozes

da diversidade de discursos que circulam no espaço público.Que com o estudo das crônicas e dos demais

gêneros, propostos nas atividades da produção didática, perceba a adequação que a linguagem requer

em relação ao contexto de circulação e ao gênero usado na expressão.

Leitura, escrita

PORTUGUÊS

MARIA ODETE ZOCCHE 

GOMES

Entre leituras e leitores: 

diversas práticas com os 

gêneros textuais no 

ensino médio.

A sociedade moderna exige dos estudantes leituras, escritas, interpretações dos fatos e conhecimentos,

no entanto os alunos apresentam muitas dificuldades em lidar com diferentes leituras e interpretações

textuais. Sendo assim, o presente trabalho de pesquisa tem como objetivo ampliar as possibilidades do

uso da linguagem por meio dos gêneros textuais e fazer com que o aluno do ensino médio estreite suas

relações com práticas de leituras e escritas diversas. Dessa forma, a base teórica está fundamentada no

ensino da leitura (MARTINS,1988), o prazer do texto (BARTHES, 1987) e o estudo sobre os tipos e

gêneros textuais (BAKHTIN, 1997; MARCUSCHI, 2005, 2008). Cabe a escola propiciar relações entre

leitura e o aluno, e o professor com seu próprio comportamento de leitor será um espelho para seus

alunos, já que o gosto pela leitura não pode ser ensinado, mas pode ser (re) fletido, visto que cada aluno

e cada professor possui uma história de vida e uma interpretação sobre ela. Assim, considera-se que o

aluno do ensino médio necessita aprofundar seus conhecimentos com o objetivo de tornar mais

eficiente sua comunicação, concebendo a língua como expressão de uma identidade e como

instrumento para ampliar a sua visão e o seu entendimento sobre o mundo em que vive. leitura; leitores; gêneros textuais.

PORTUGUÊS

MERINA APARECIDA 

TOSTO COSTA

Ler imagens e relatar a 

história de uma 

localidade através de 

fatos e fotos.

O objetivo principal das ações a serem desenvolvidas neste projeto de intervenção pedagógica é criar

condições favoráveis para a motivação contínua pela leitura e escrita significativas, a partir do trabalho

com fatos e fotos da comunidade em que os alunos participantes do projeto estão inseridos. Espera-se

que o conhecimento e os acontecimentos vivenciados pelos alunos, sua cultura local, possa ser uma

ponte para que se interessem pela leitura. Serão usadas fotos de situações cotidianas da comunidade,

trazidas pelos alunos, a partir das quais uma série de atividades buscarão a leitura e a escrita

significativas, tais como criação de narrativas que traduzam os elementos visuais das fotos, rodas de

conversa, produções individuais e coletivas que registrem os fatos contemplados nas fotos, entre outras.

fotos; leitura; escrita; formação 

de leitores.



PORTUGUÊS

MONICA APARECIDA 

MICALOWSKI

DISCUTINDO O PADRÃO 

DE BELEZA VEICULADO 

PELA MÍDIA ATRAVÉS DO 

ENSINO DE LEITURA E 

PRODUÇÃO DE TEXTOS

Este projeto tem como objetivo discutir o padrão de beleza veiculado pela mídia, tema este que atinge

os alunos constantemente, e nós como educadores temos um papel fundamental, que é o de mostrar

para eles que este padrão de beleza é superficial e que, infelizmente, os valores se perderam com o

tempo. Sabe-se que devido a este fator nossos alunos são massacrados pelo “ter” e “ser” que a

sociedade capitalista os impõe. Os professores terão, com este projeto, a oportunidade de mostrar

como o ensino da leitura e produção de textos, por meio de interpretação literária, na música, na arte e

em outros meios de comunicação pode-se analisar e diagnosticar o quanto é preciso ter uma visão mais

crítica do universo da beleza externa. Além disso, pretende-se resgatar o conceito de autoestima e a

credibilidade nos valores de nossos alunos.

1. Mídia; 2. Leitura; 3.Produção 

de Textos; 4.Padrão de Beleza.

PORTUGUÊS

RAQUEL SOUZA DE 

LIMA

Propostas metodológicas 

que minimizem as 

dificuldades dos alunos 

com Transtornos 

Funcionais Específicos

O presente projeto de intervenção pedagógica tem por finalidade propor ações que venham subsidiar o

trabalho do docente que atende estudantes com Transtornos Funcionais Específicos que frequentam a

Sala de Recursos Multifuncional Tipo I e elaborar propostas metodológicas que possam dar condições de

ajudá-los em suas necessidades, de forma efetiva. Ressalta-se na pesquisa bibliográfica a importância do

conhecimento e do estudo sobre os distúrbios de aprendizagem e suas consequências no processo de

formação de nossos alunos, bem como a necessidade de desenvolver metodologias adequadas para

colaborar na aprendizagem dos mesmos. Embora saibamos que os distúrbios de aprendizagem não

caracterizam deficiência intelectual e que também não são possíveis de serem curadas, sabemos

também que o aluno que possuem tais dificuldades necessita de um atendimento especializado e de

metodologias adequadas para que possam desenvolver habilidades e atuarem na escola e sociedade

com sucesso, afinal com a adequação e um atendimento especializado na Sala de Recursos podem

progredir em suas vidas pessoal e profissional. O trabalho do docente em conjunto com a equipe

pedagógica torna-se fundamental e extremamente importante para auxiliar o aluno no processo de

aprendizagem, e o professor preparado, que conhece e reconhece as possíveis dificuldades e que

desenvolve metodologias e intervenções adequadas diante das manifestações das dificuldades

apresentadas em sala de aula produz ou estabelece um processo de aprendizagem para a superação,

autonomia e desenvolvimento de seu aluno para o sucesso e exercício da cidadania.

Sala de recursos Multifuncional 

Tipo I; Distúrbios de 

Aprendizagem; Intervenção 

Pedagógica; TDAH

PORTUGUÊS

SANDRA DE FATIMA 

SILVA

Oralidade e corpo – 

resgate da cultura cigana 

nas aulas de língua 

portuguesa

Na origem da formação cultural do Brasil as culturas dos povos tradicionais foram e continuam sendo

marginalizadas, negros, indígenas, ciganos tiveram sua cultura considerada inferior e politicamente vista

como ameaças a cultura portuguesa que ao se instalar em nosso país buscava uma colonização nos

moldes europeus. Manifestações da cultura cigana fazem parte da historicidade brasileira e ao mesmo

tempo são invisíveis a sociedade. O projeto em questão busca através do estudo da oralidade, dança,

música, história e tradições da cultura cigana a valorização do multiculturalismo nas aulas de língua

portuguesa utilizando-a como recurso para novas aprendizagens.

Cultura cigana; 

Multiculturalismo; Língua 

Portuguesa; dança



PORTUGUÊS SELMA CECCON

Despertando o gosto pela 

leitura através da 

valorização de autores 

locais

Tema: Formação de leitores. Este Projeto tem o intuito de formar alunos leitores com base no livro

escrito pelo autor local, Luiz Antônio Polli, despertando o gosto pela leitura. Esse autor foi escolhido

porque nasceu e foi educado na cidade em que o projeto será realizado e poderá servir de incentivo

para os alunos. Considera-se que a prática da leitura precisa ser valorizada e incentivada, pois é ela que

pode desenvolver e ampliar o conhecimento do aluno. Pretende-se assim, valorizar a leitura, despertar o

prazer de ler, encontrar na leitura novos conhecimentos. Para isso, os alunos farão pesquisa de cunho

bibliográfico exploratório, por meio de livros, revistas, sites, e acervos na escola pesquisada, farão

entrevista com o autor, participarão de leituras compartilhadas de seu livro, irão organizar atividades na

escola para divulgar o livro e o autor, entre outras atividades.

leitura; formação de leitores; 

autor local.

PORTUGUÊS

SOILENE MARTINS DE 

OLIVEIRA KNAUT

Conto , canto e encanto 

na escola

Percebendo o grande desinteresse dos alunos pela leitura de textos literários foi que resolvi realizar este

projeto. O que provoca este desinteresse é a forma como a escola cobra as tais leituras , através da

imposição, atividades quase sempre burocráticas pós-leitura e notas que transformam o ato de ler em

obrigatoriedade. Ao contrário disso, esse projeto tem como objetivo principal envolver os alunos na

leitura fruição, na qual o ato de ler, em vez de obrigação, passa a ser ler por prazer , ler pelo simples ato

de gostar de ler . Para incentivar o gosto pela leitura literária , escolhi o autor paranaense Paulo

Leminski, que em diversas entrevistas ao longo da vida ressaltou o caráter de gratuidade da arte.

Selecionei algumas de suas obras e a partir delas serão desenvolvidas algumas ações pedagógicas, tais

como roda de leitura, sarau da poesia, piquenique literário, entre outras. Leitura fruição, gosto, gratuidade

PORTUGUÊS

VANDA LUCIA 

FERREIRA FRANCO

DIFERENTES LEITURAS 

RESULTANDO NA 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Neste projeto será desenvolvido a importância da leitura, com ênfase na Contação de histórias. A leitura

é essencial para o ser humano, por meio dela é possível interpretar o mundo ao redor, e ao utilizar a

estratégia de Contação de histórias para estimular o estudante, possibilitará o desenvolver da

imaginação, oralidade, interpretação etc. Será aplicado nas turmas de 6º ano, foi selecionado essa série

devido a ser o primeiro ano do Ensino Fundamental, se conseguirmos instigá-los a ampliar a leitura,

consequentemente nos anos posteriores essa semente dará frutos.

Leitura, Oralidade, Contação de 

histórias

PORTUGUÊS ANA LUCIA LEAL

Uma reflexão sobre 

literatura e consciência 

negra: identidades de 

mulheres presentes em 

obras de Carolina Maria 

de Jesus e Conceição 

Evaristo

O projeto objetiva um estudo da presença das mulheres negras na literatura brasileira, em especial no

que concerne a essa presença na sociedade não apenas no espaço da casa, privado, mas também no

espaço público. Assim a leitura e as atividades propostas procuram observar identidades de mulheres

negras presentes em textos memorialísticos escritos por mulheres negras, buscando notar como elas

próprias se representam. Ao fazer isso, também se tem por objetivo buscar identidades semelhantes às

dos textos em alunas da EJA com que o trabalho será desenvolvido.

Identidades; Mulheres negras; 

Literatura.



PORTUGUÊS

ANDREA PETRELE 

GALVAO

Estratégias de 

Leitura:Traçando 

possibilidades para 

vencer as dificuldades de 

leitura de alunos do sexto 

ano

Este projeto objetiva desenvolver o hábito da leitura por meio da exploração de diferentes gêneros

textuais do agrupamento narrar, a fim de ampliar o repertório dos alunos, trabalhar a compreensão

através de solicitação, localização de informações e inferências, com objetivo de desenvolver estratégias

de leitura fundamentais à compreensão desses gêneros a fim de desenvolver a capacidade de narrar o

mundo e relatar as experiências vividas, promovendo interação e mediação, mas sempre levando em

consideração o contexto sociocultural do aluno. Para o desenvolvimento do projeto, serão aplicadas

dinâmicas associadas a leituras, pesquisas, debates, dramatizações e outras atividades que

eventualmente possam surgir durante o processo de ensino-aprendizagem, criando situações de

interação, construção de conhecimento, possibilitando o desenvolvimento de leitores críticos e

engajados na realidade que estão inseridos. Os restudos realizados neste projeto baseiam-se nas ideias

de Kleiman (2004 e 2006), Schneuwly e Dolz (2004) e Koch (2006), entre outros.

Leitura; Gêneros do 

Agrupamento Narrar; Formação 

do Leitor

PORTUGUÊS

ANGELA DO ROCIO 

KUGESEN

Letramento por meio do 

gênero crônica: dando 

voz aos alunos do 9º ano 

do Colégio Joaquim de 

Oliveira Franco

A interpretação de enunciados é primordial para o aprendizado do aluno, é por meio desses que ele

consegue desenvolver seu raciocínio e realizar uma leitura acerca daquilo que se pede nas mais diversas

disciplinas. Apesar de sua importância, contudo, muitas vezes, o trabalho de interpretação é deixado de

lado, assim como a leitura em sala de aula, e as aulas acabam pautando-se mais na gramática. Faz-se

necessário resgatar o trabalho de leitura, pois essa abre caminhos para a interpretação, além de

contribuir para a ampliação do conhecimento de mundo dos educandos. Há que se valorizar os

diferentes gêneros textuais, dando maior ênfase àqueles que fazem parte do cotidiano dos indivíduos,

dentre os quais encontra-se a crônica, que retrata fatos cotidianos por intermédio de uma linguagem de

fácil assimilação. O trabalho com crônicas visa desenvolver a compreensão e interpretação, a fim de

contribuir para que o aluno desenvolva sua capacidade de construir habilidades de leitura, levando em

consideração seus conhecimentos prévios, construindo, assim, o sentido do texto. Busca-se dar subsídios

para que o aluno possa interpretar e compreender os textos lidos; incentivar o hábito da leitura;

possibilitar a identificação e a caracterização do gênero crônica; interpretar as crônicas,

contextualizando-as com a sua realidade; além de incentivá-lo a produzir textos de acordo com os

gêneros estudados. Diante disso, este estudo consistirá no desenvolvimento da capacidade de

interpretar enunciados pelo aluno, para tanto utilizar-se-á de crônicas jornalísticas, as quais serão

trabalhadas em sala de aula durante o 1º semestre de 2015.

Leitura;gênero; crônica; 

interpretação



PORTUGUÊS

ANGELA MARIA 

PEITRUKA

A LEITURA E A 

EXPRESSIVIDADE DE 

REGRAS DE CONDUTA NO 

ESPAÇO ESCOLAR A 

PARTIR DA POESIA

Este projeto tem como objetivo geral despertar o interesse pela leitura dentro e fora do espaço escolar,

oportunizado pelo acesso a diferentes tipos de textos, enfatizando a compreensão das normas de

conduta entre alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Victor Bussmann, em

Campo do Tenente-PR, a partir do gênero textual poesia.É evidente presenciarmos entre adolescentes e

jovens um grande desinteresse e desmotivação à prática da leitura, bem como às normas de conduta,

refletindo em sua formação intelectual e social. Dentro destas evidências buscamos caminhos na prática

pedagógica que levem a uma reflexão e transformação desta realidade. A leitura pode ser significativa

neste processo e o texto poético associado a outras linguagens não-verbais, poderão demonstrar

resultados positivos entre os alunos, na compreensão do ato de ler, na significação das normas de

conduta, como caminhos de inserção e interação social, uma vez que o texto poético é um tipo de texto

capaz de mexer com a emoção humana, facilitando a leitura e desenvolvendo criatividade, oralidade e

expressividade.

prática da leitura;texto 

poético;normas de 

conduta;aprendizagem;inserção 

social

PORTUGUÊS

CLAUDIA MARIA LINS 

GOSLAR

O DESENVOLVIMENTO 

DO LETRAMENTO 

CRÍTICO POR MEIO DE 

HABILIDADES LEITORAS 

EM GÊNEROS 

ARGUMENTATIVOS

Esta pesquisa visa aprofundar a compreensão sobre o processo de ensino-aprendizagem da leitura, a

partir do enfoque dos gêneros textuais argumentativos, a fim de verificar como essa abordagem

contribui para a ampliação do letramento dos alunos, isto é, o domínio dos usos sociais da escrita, uma

vez que a contemporaneidade requer um leitor capaz de ser interlocutor das diversas formas de

linguagem, que tenha condições de interpretar os mais variados gêneros e produzir textos que circulam

na sociedade. No entanto, no ambiente escolar, notamos que os alunos que não têm o hábito da leitura,

apresentam com certa frequência, dificuldades para escrever, defender e sustentar as próprias ideias.

No processo de construção de sentidos, o leitor precisa explorar diversos procedimentos e habilidades

leitoras para ler os diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade. Dessa forma, ele poderá

ampliar sua compreensão da realidade, estabelecendo relações com o que já conhece e o texto a ser

compreendido, reformulando e ampliando, via leitura, seu conhecimento. Em relação à escrita, é

necessário que o educando assuma a autoria do que escreve, visto que ele é um sujeito que tem o que

dizer. Quando escreve, os sujeitos revelam-se a si mesmos, assim como a sua leitura de mundo. Para o

desenvolvimento deste projeto, utilizaremos as ideias de Bakhtin (2004), Kleiman (1990), Lopes-Rossi

(2002), Dolz e Schneuwly (2004), Marcuschi (2008), entre outros.

Gêneros textuais, letramento, 

argumentação.



PORTUGUÊS

CLAUDIA PESSOA 

XAVIER DA SILVEIRA

Aspectos formais e 

conceituais que 

contribuem para a 

compreensão/interpretaç

ão no processamento da 

leitura.

Esta unidade didática visa contribuir para o desenvolvimento de práticas de leitura significativas,

possibilitando aos alunos o aprimoramento de estratégias conscientes, a partir do trabalho com

elementos constitutivos dos aspectos formais e conceituais da leitura. Assim, serão trabalhadas as

estruturas sintáticas próprias do português, bem como a busca das ideias/informações relevantes do

texto, que evidenciam sua coerência temática. Para tanto, se explicitarão os vários objetivos para cada

leitura, delineados pelo gênero a que o texto pertence, visando à explicitação de objetivos

comunicativos veiculados pelos vários gêneros. Na sequência, propõe-se um conjunto de atividades a

serem desenvolvidas para oportunizar aos alunos a percepção do uso que fazem de estratégias de

leitura, conscientizando-os da necessidade de se definirem objetivos para a leitura. Serão abordados

textos com predominância de sequências descritivas/injuntivas e dissertativas/argumentativas, em que

se explore a sua coerência temática. Um dos textos estudados será apresentado em forma de teste de

cloze, visando tanto à exploração de aspectos formais quanto conceituais.

Aspectos formais da Leitura; 

estratégias de leitura; aspectos 

conceituais da leitura.

PORTUGUÊS

CRISTIANE 

DOMINGUES DE 

OLIVEIRA

Intertextualidade como 

estratégia para leitura de 

textos relacionados ao 

terror

Este projeto tem o objetivo de desenvolver o hábito na leitura, por meio da intertextualidade,

envolvendo o tema terror a fim de intensificar o contato dos alunos com textos sobre esse assunto,

ampliando seu repertório, trabalhando a compreensão, solicitando a localização de informações e

inferências. Os objetivos são promover a interação e mediação no momento da leitura, levando sempre

em consideração o contexto sociocultural e histórico do aluno. Os textos relacionados ao tema terror

chamam a atenção dos alunos, despertando o interesse pelas leituras, pois brincam com seus medos,

lidam com o desconhecido e dividem opiniões. Pretende-se realizar o trabalho mediante a aplicação de

dinâmicas de grupo associadas a leituras, pesquisas, discussões, debates e outras atividades que

eventualmente possam surgir durante as aulas em que o projeto será desenvolvido. Assim, o aluno

poderá ser protagonista do seu próprio aprendizado criando situações para interagir, construir o

conhecimento próximo a sua realidade, possibilitando, desse modo, que se tornem atuantes nessa

sociedade de constante transformação. texto;leitura;intertextualidade



PORTUGUÊS

DANUBIA RAMOS DOS 

SANTOS

Defasagens de Leitura no 

6.º ano - possibilidades de 

superação

O presente projeto tem como objetivo angariar subsídios para o trabalho com estratégias

metacognitivas de leitura, por meio da abordagem de aspectos sintático-lexicais envolvidos nessa

habilidade e da conscientização dos alunos do uso que naturalmente fazem de estratégias cognitivas.

Observa-se que, em geral, os alunos que ingressam na segunda etapa do ensino fundamental (6.º ano)

não são fluentes em leitura compartilhada e autônoma e, por isso, apresentam dificuldades em construir

sentidos e reconhecer diferentes propósitos veiculados pelos gêneros textuais. É preciso apropriar-se

dos instrumentos que possibilitam essa aquisição. Tal apropriação ocorre primordialmente no espaço

escolar. Assim, o ensino de língua materna necessita de mudanças na prática pedagógica de modo a

propiciar aos alunos um melhor desempenho escolar. Diante dessa realidade, o desafio que se nos

apresenta é: como superar as defasagens de leitura dos sextos anos, para que os discentes possam ser

efetivamente letrados e, dessa forma, tornarem-se leitores para a vida toda? O presente projeto busca

contribuir para a resposta a essa pergunta, propondo o trabalho com dois dos subprocessos que

compõem a leitura, quais sejam: os sintáticos e os lexicais, considerando sua inter-relação com os

aspectos cognitivos envolvidos nessa atividade.

aprendizado da leitura; aspectos 

sócio-cognitivos da leitura; 

aspectos sintático-lexicais da 

leitura

PORTUGUÊS FABIANA LECHETA

Contribuições do gênero 

crônica para o 

aprimoramento das 

estratégias de leitura

Vivemos em um mundo dominado por códigos e imagens, e saber ler torna-se uma exigência da

sociedade contemporânea e um elemento essencial para a inserção social do indivíduo e para a

formação da cidadania, uma vez que, os novos conhecimentos e informações que ele terá acesso serão

de fundamental importância para que possa interagir mais conscientemente na sociedade. Sabe-se que

para uma pessoa se tornar um leitor proficiente e poder participar das práticas sociais que envolvem a

língua escrita, apenas decodificar palavras não basta. É preciso que saiba utilizar a leitura e a escrita de

acordo com as contínuas exigências sociais. Para tanto, o trabalho com os vários gêneros textuais torna-

se estratégia imprescindível para que o aluno alcance o tão almejado letramento. É com base na visão

de que a leitura deve ser uma prática social desenvolvida pela escola e exercida pelo aluno ao longo da

sua vida que foi elaborada a presente proposta. Visando contribuir para minimizar as dificuldades que os

alunos têm de interpretar e compreender o que estão lendo e, principalmente, de posicionar-se

criticamente diante do texto e da sociedade, o presente projeto de intervenção propõe uma sequência

didática com o gênero crônica, em que se objetiva explorar as estratégias de leitura. O gênero foi

escolhido por tomar acontecimentos do quotidiano, dando-lhes perspectiva e transformando-os em

fatos singulares a partir da subjetividade do autor, que pode, inclusive, dar a eles um tratamento

humorístico. Acreditamos que essas características podem contribuir para despertar o interesse dos

alunos pela leitura, motivando-os a inseri-la em seu dia-a-dia.

Crônica; leitura; estratégias de 

leitura; capacidade crítica.



PORTUGUÊS

GIOVANA LUIZA 

NAPOLIS LIMA

Tiras Narrativas como 

Facilitadoras na 

Aprendizagem da Leitura 

na Educação Básica

O presente trabalho se propõe a tratar de estratégias facilitadoras de aprendizagens da leitura, a partir

de teorias sócio-interacionistas discursivas bakhtinianas e de desdobramentos teóricos, como as

abordagens teórico metodológicas de Dolz & Schneuwly, especialmente, através do procedimento

pedagógico sequências didáticas. Para tais fins, elegeu- se tiras narrativas como gênero discursivo a ser

investigado, por apresentar ingredientes motivadores/ potencializadores de habilidades de produção

leitora e de domínios de competências comunicativas. Esse projeto será desenvolvido a partir das

primeiras etapas da escolarização do aluno ( 6º ano) .

estratégias de leitura; domínios 

discursivos; gênero discursivo; 

tiras narrativas

PORTUGUÊS

JOSE ARTURO 

MIRANDA BATALHA

SARAMAGO: AS 

INTERMITÊNCIAS DA 

MORTE COMO FRUIÇÃO 

ESTÉTICA E 

POSSIBILIDADE DE 

REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE 

A REALIDADE DO ALUNO.

Este trabalho leva em conta as dificuldades com a leitura dos clássicos, os alunos pouco contato têm;

inclusive pouca leitura de literatura.Tendo consciência que os Clássicos trazem uma humanização , uma

possibilidade de crescimento humano dos alunos, a obra de Saramago: As Intermitências da Morte,

possibilita um trabalho para a fruição literária e um meio de tratar as questões humanas para uma

evolução discente. O trabalho proposto, aplicado nos terceiros anos, no caso de este projeto, noturno, é

viabilizado na perspectiva da Teoria da Recepção e de sua metodologia. A temática é sobre a morte na

literatura e questões advindas da abordagem na obra proposta.Os alunos terão oportunidade de

evolução pessoal e social pelo contato literário, apreciando uma obra rica em sentidos e que serão

incorporados por intermédio das atividades propostas ao longo da execução do projeto. A obra de

Saramago é valorizada pela qualidade literária e por ser o único Nobel de língua portuguesa. Este

trabalho objetiva, também, o letramento literário e o desenvolvimento da escrita concomitantemente

ao trabalho proposto.

Fruição literária, formação do 

Homem, Saramago, Literatura, 

Estética da Recepção.

PORTUGUÊS LUCIANE DESOTI

O GÊNERO CRÔNICA E A 

VALORIZAÇÃO DA 

LEITURA NA ESCOLA

A escola deve trabalhar com práticas de leituras inovadoras, visando a formação do leitor crítico.

Segundo as DCEs deve utilizar correntes da crítica literária, como a Estética da Recepção, permitindo um

novo ensino da literatura através da efetiva participação do aluno no processo. Com enfoque no gênero

crônica, este projeto tem como objetivo principal incentivar a leitura. leitura;crônica;gênero

PORTUGUÊS

MARIA DE OLIVEIRA 

BALIEIRO

Ler para aprender: o 

resumo como estratégia 

de compreensão

A escolha do tema deste estudo surgiu a partir da experiência como professora da educação básica e das

necessidades básicas de nossos alunos, buscando a reflexão sobre o trabalho com a leitura e a produção

de textos, especialmente quando trabalhamos com o gênero resumo onde é muito solicitado aos alunos,

porém nem sempre sabem resumir e acabam produzindo textos incoerentes e desconexos o que torna

essencial desenvolver um projeto de intervenção pedagógica que trabalhe estas dificuldades. Pretendo

propor estratégias de leitura que busquem levar o aluno a ler para aprender e acredito que os textos de

base informativa contribuem de forma significativa, trazendo aos alunos informações necessárias para

seu crescimento intelectual e trabalhar a produção de resumos como meio de compreensão.

leitura; compreensão; produção; 

resumo;



PORTUGUÊS

MARLENE PELACHINI 

VALLE

O Blog como incentivo à 

leitura no Ensino Médio

A leitura é um ato cognitivo que desempenha um papel determinante na formação do sujeito, pois ler é

uma ação ativa de produção de sentido, daí a leitura ser considerada um processo interativo entre o

leitor e o texto, através do qual o primeiro reconstrói o significado do segundo. A escola não pode mais

ignorar a relação cultural estabelecida entre jovens e máquina desde muito cedo, portanto é preciso

abrir canais para explorar as ferramentas da web como recursos de ensino-aprendizagem. Considerando

esse contexto, este projeto objetiva produzir um Projeto de Leitura por meio da exploração de

habilidades leitoras em ambientes virtuais, a fim de qualificar o processo de ensino-aprendizagem da

leitura e da escrita em ambientes virtuais e ampliar o repertório cultural dos alunos do Ensino Médio do

Colégio Estadual do Campo Maximiano Pfeffer. Para tanto, nesse contexto, desenvolveremos um blog a

fim de propiciar, além da sistematicidade da leitura de diferentes gêneros e a reflexão sobre a função

social desses textos, também o desenvolvimento do letramento digital. Para esse projeto,

fundamentaremos nossas ideias em Kleiman (1089 e 1995), Rojo (2009) e Bentes (2005), entre outros.

Letramento; Produção de blog; 

Estratégias de leitura; Formação 

do sujeito leitor

PORTUGUÊS

ODETE MARIA 

BARBOSA DOS SANTOS

O ensino e aprendizagem 

da leitura

A presente pesquisa tem como finalidade desenvolver com os alunos do Colégio Estadual Elza Scherner

Moro, o processo de ensino aprendizagem através da leitura e da produção de textos a partir do gênero

biografia de maneira que possa contribuir para o desenvolvimento da leitura e da escrita, levando os a

compreender a integralidade e interdependência entre os textos, a contextualização entre os gêneros a

partir de um fato discutido, bem como identificar as estruturas linguísticas comuns ao gênero biografia

nos textos apresentados. A pesquisa se baseará na reflexão, na análise crítica da produção de

autobiografias, da biografia de pessoas do convívio dos educandos e de pessoas que foram

homenageadas com nomes de ruas por seu exemplo de cidadania e amor ao próximo. O objetivo é levar

os alunos do 7º ano a conhecer mais sobre as pessoas que fazem parte do seu cotidiano, respeitar a

cultura do outro, resgatar sua própria história de maneira que reconheçam como sujeitos história e

demonstrar que é possível promover o desenvolvimento produtivo da língua e suas diferentes

habilidades linguísticas, bem como criar estratégias que despertem a motivação e o interesse do

indivíduo pela leitura por meio de gêneros textuais.

Leitura; Biografia; Produção 

textual

PORTUGUÊS

SCHEILA FERREIRA 

DAMAS ZAPPE

A NOTÍCIA E O TEXTO DE 

OPINIÃO: UMA 

CONTRIBUIÇÃO PARA A 

FORMAÇÃO DE LEITORES 

E PRODUTORES 

COMPETENTES

Este projeto de intervenção visa contribuir para a formação de leitores e produtores competentes no 8º

ano do Ensino Fundamental por meio da leitura e da produção de textos jornalísticos, como a notícia e

os textos de opinião, favorecendo as interações sociais e ampliando a capacidade leitora. A leitura e a

produção de notícia e textos de opinião possibilitam a interpretação da realidade e do mundo. Por meio

deles há possibilidade de interação social, análise de aspectos mais implícitos na atividade linguística. Ao

ler uma notícia ou um texto de opinião o leitor conhece a sociedade em que vive, e assim, pode

estabelecer relações críticas e reflexivas sobre como ela se apresenta. Esses gêneros textuais, ampliam a

capacidade de expressão e leitura já que favorecem o diálogo, aproximam o leitor da língua escrita de

forma espontânea e os textos produzidos podem ser socializados.

LEITURA;PRODUÇÃO DE 

TEXTO;NOTÍCIA;TEXTO DE 

OPINIÃO;



PORTUGUÊS

THAYANE ULBRICH DA 

FONSECA

Leitura de enunciados de 

exercícios de Língua 

Portuguesa

Este projeto decorre de inquietações relacionadas às observações feitas em sala de aula sobre a leitura

de enunciados de exercícios de língua portuguesa. Percebemos que essa inabilidade na resolução dos

enunciados de exercícios de um texto é proveniente da falta de compreensão do texto, como também

da compreensão dos enunciados. A dificuldade dos alunos do 9º ano em compreender os textos e

enunciados em língua portuguesa nos leva a refletir que às vezes nem as mais básicas das capacidades

leitoras têm sido ensinadas. Vale ressaltar que os enunciados têm a função de conduzir o aluno a um

maior aprofundamento do texto e dos conteúdos específicos trabalhados. Se o aluno lesse apenas o

texto já estaria aprendendo com o que leu. Entendemos, porém, que o enunciado pode promover outras

experiências para o aluno ao trabalhar o texto, provocando reflexões e ações concretas.

Enunciados; Leitura; Língua 

Portuguesa.

PORTUGUÊS

VANIA ERAGUS DE 

MELLO

A recepção estética do 

leitor segundo 

memórias,ideias,imagens 

e símbolos do Holocausto

O processo dialógico da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira com áreas afins como

Artes, História, Filosofia, é construído com o estudo do Holocausto que faz a releitura de todas as áreas,

consolidando a Ética. Acredita-se que a questão dialógica mantém a interdisciplinaridade aplicando-lhe o

conhecimento e fornecendo recursos pedagógicos extras que irão afetar diretamente na formação do

aluno, desenvolvendo a questão temática. Fala-se muito na “escola pública de qualidade” em que

projetos e orientações extraclasses são incentivados instaurando uma nova percepção, no sentido de se

abranger de forma consistente a informação, que visa o aperfeiçoamento do aluno fornecendo-lhe uma

nova ferramenta no processo da aprendizagem. Integram-se então os múltiplos saberes das disciplinas

relacionadas a fim de se acrescentar às informações das áreas correspondentes, um saber refinado e

abrangente, construindo um currículo sólido para os dias atuais, em que o conhecimento é o fato

obrigatório, devido aos avanços da informática. Os recursos múltiplos dos canais do conhecimento

como: música, obras artísticas, fotografias, poesias, textos científicos, históricos, acrescidos da análise

interpretativa de textos afins, é capaz de gerar no aluno o interesse e a habilidade tão favoráveis à

aprendizagem, sustentada pelo tema Holocausto; metáfora de toda segregação, exclusão e discursos

discriminatórios, gênese da intolerância racial, seguida de lavagem étnica. A partir desse conhecimento

que desperta a atenção do leitor, porque traz no bojo ensinamentos preciosos que sustentam a vida em

condições desfavoráveis e valoriza a fraternidade construindo o ser solidário.

Leitura,escrita,oralidade,Holocau

sto, Educação



PORTUGUÊS

VERENICE MARIA 

GUTIERREZ NEUMAM

AS BORBOLETAS DA 

POESIA BRASILEIRA 

DANDO ASAS À 

IMAGINAÇÃO E AOS 

SUBSTANTIVOS E 

ADJETIVOS.

O Projeto As borboletas da Poesia Brasileira dando asas à imaginação e aos substantivos e adjetivos

consiste no estudo de como a interação com a poesia pode se tornar uma das principais responsáveis

pelo entendimento e desenvolvimento pleno da capacidade linguística do estudante. O objetivo é

trabalhar com o aluno e a leitura de uma forma espontânea que o leve aler repetidas vezes os poemas

de diversas formas, um a um tentando assim descobrir os sentidos, a reflexão, a memorização, a

musicalidade, a declamação e ainda fazendo a interdisciplinaridade com a disciplina de ciência e arte,

também facilitando o trabalho com substantivos e adjetivos.Desta forma, o propósito é primeiramente

fazer um estudo do que entendem por poema poesia, se gostam e após ofertar aos alunos a

possibilidade de lerem e produzirem seus próprios textos poéticos, através de unidade temática, tendo

como eixo condutor obras de grandes poetas e escritores como Roseana Murray, Vinícius de Moraes e

Cecília Meireles com o tema as borboletas. Nesse contexto, o aluno ira aos poucos descobrindo que a

poesia leva ao desenvolvimento pleno da linguagem. Com as palavras contidas nos poemas faremos a

análise lingüística possibilitando ao educando perceber que o poema traz substantivos e adjetivos

mostrando as diferentes formas de uso dos mesmos, tendo em vista compreender os recursos que o

texto usa. Poesia; leitura; alunos

PORTUGUÊS

NEY ALMANZA DE LOS 

SANTOS

Tecnologia e suas 

linguagens no ensino da 

Língua Portuguesa

Leitura, escrita importantes para o processo de ensino-aprendizagem e formação cidadã, buscamos

despertar o gosto por ambas, ensino que envolvam a presença da tecnologia de comunicação digital

(TCD). Objetivamos, tornando alunos capazes de interferir, transformar a realidade desigual que vivem,

em um mundo mais humano. Nos pautamos em autores que nos levam a inferir com o auxílio da TCD

possamos levar estudantes, uma vez que a tecnologia digital faz parte de seu mundo cotidiano, presente

nas mídias de convergência como é o caso dos celulares no estilo “smart fone”. Usaremos recursos

tecnológicos, dispositivos digitais de modo a promover ações de ensino e aprendizagem diferenciadas,

atrativas, significativas, no laboratório de informática. Usaremos mídias, tais como vídeos, sites,

simulações e músicas, para que os alunos possam formular e apresentar sua interpretação dos diversos

temas trabalhados; apresentar dramatização de pequenos contos, produção de textos em grupo;

desenvolvimento de HQs, empregando a linguagem icônica dos desenhos. Valermo-nos de

apresentações jogralizadas; declamação de poema; confecção de cartazes e montagem exposição em

forma de mural postada em uma página de rede social criada para esta finalidade; realizaremos roda de

leitura. Nas estratégias utilizaremos, vários gêneros textuais, desenvolvendo o espírito de participação

em grupo fortalecendo os laços de cooperação, interação e interatividade, bem como trabalharemos

com atividades individuais para que os alunos assumam o protagonismo nas atividades propostas de

modo que se tornem cidadãos criativos e críticos, que compreendam e interpretem as informações que

se encontram na internet, discernindo-as e transformando-as em conhecimentos novos.

Estrategias de leitura, escritas, 

tecnológia e redes sociais.



PORTUGUÊS

ROSANGELA 

APARECIDA ALVES

Prática e leitura de 

fábulas

A leitura é o caminho que leva o educando ao conhecimento. Por meio da leitura ele descobre novos

horizontes e amplia suas expectativas pessoais e profissionais. Diante disso, a proposta deste Projeto de

Intervenção Pedagógica tem como objetivo a prática de leitura de fábulas, com vistas à formação do

senso crítico e observação de alguns valores éticos e morais. Concebe-se a leitura como um processo de

interação que envolve autor-texto-leitor. Neste contexto, o leitor apresenta-se como um ser ativo, não

apenas capaz de decifrar o código, mas de compreender e posicionar-se criticamente diante do lido. As

atividades do presente projeto têm como público alvo alunos do sétimo ano, do Ensino Fundamental, do

Colégio Estadual do Campo Getúlio Vargas - EF e Médio, da cidade de Assis Chateaubriand – PR. Como

suporte teórico conta-se com pesquisadores como Coelho (1991), Freire (1987), Silva (2005), Zilberman

(1991) dentre outros. Espera-se, com essa intervenção pedagógica, que o educando aprenda a ler linhas

e entrelinhas, tornando-se um leitor eficiente em condições de intervir no seu meio social.

Leitura; Formação leitora; 

Fábulas; Ensino Fundamental

PORTUGUÊS

APARECIDA JOSE DOS 

SANTOS

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: 

UMA FERRAMENTA PARA 

O INCENTIVO À LEITURA 

NO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Este projeto de pesquisa visa incentivar à leitura numa turma do 6º ano do Ensino Fundamental, em um

colégio estadual de Campo Mourão - Paraná, sabendo que os estudantes têm pouco contato com a

leitura tanto no ambiente familiar como na escola, apresentando dificuldades de aprendizagens,

decorrentes dessa carência, faz-se, necessário a realização de um trabalho que estimule o gosto pela

leitura, condição indispensável ao desenvolvimento social e à realização individual do sujeito, tornando-

o crítico e reflexivo. O projeto terá início no 1º semestre de 2015, tendo como objetivo despertar e

incentivar a leitura por meio da audição e contação de histórias, desenvolvendo a imaginação,

criatividade, interpretação de imagens e textos, a oralidade, a escrita e principalmente a prática

prazerosa da leitura. Os alunos produzirão livros de histórias a fim de promover experiências criativas,

práticas interativas, incentivando o sucesso escolar. Para a execução deste projeto propõe-se um

trabalho voltado à pesquisa qualitativa e nas orientações da Estética da Recepção e do Método

Recepcional, abordando as cinco etapas do método. Espera-se que os estudantes possam interagir com

as atividades propostas e entenderem que ler não é só decodificar, mas ler é compreender para

interpretar o texto, tornando-se bons leitores, para serem capazes de escrever e analisar textos com

eficácia em Língua Portuguesa e nas demais áreas do conhecimento. Após a implementação pedagógica,

o projeto poderá ser desenvolvido na biblioteca do colégio como também no curso de Formação de

Docentes.

Leitura; Incentivo; Contação de 

história



PORTUGUÊS

EDINA DO 

SACRAMENTO

VERSO E UNIVERSO DA 

IDENTIDADE NEGRA: 

HORIZONTES DE 

REFLEXÃO E APORTES 

METODOLÓGICOS NA 

LITERATURA BRASILEIRA E 

OUTROS GÊNEROS

Este projeto propõe-se a desenvolver um trabalho que tem por finalidade refletir como as imagens do

negro na poesia brasileira e em outros gêneros podem auxiliar no trabalho de reconhecimento e

valorização do povo afrodescendente brasileiro. Para isso, ancoramo-nos na linha teórica do Método

Recepcional, de Bordini e Aguiar, que evidencia o valor da voz do leitor e, em Antonio Cândido quando o

mesmo afirma que a literatura humaniza em sentido profundo porque faz viver. Justifica-se o presente

estudo por consideramos a relevância da contribuição da cultura afrodescendente na literatura, por

acreditarmos que essa prática pode contribuir social e historicamente na promoção de novas

consciências identitárias, trazendo um novo foco para a análise de textos literários. Diante disso,

faremos a intervenção com alunos dos anos finais do ensino fundamental, de um colégio estadual, da

cidade de Campo Mourão, que atende em três turnos ao público dessa região, regiões periféricas e zona

rural. Partimos da pesquisa bibliográfica em um processo qualitativo, sendo o processo e não o produto

como foco central. Esperamos que após essas leituras, os envolvidos no projeto defendam seus pontos

de vista, refletindo e agindo de maneira consciente e responsável em relação aos estereótipos existentes

em relação ao negro. Pensamos dessa forma, alcançar o objetivo estabelecido nesse trabalho, ou seja,

refletir, reconhecer e valorizar a imagem do negro e o afrodescendente na formação e construção na

história do Brasil. Literatura; poesia; negro.

PORTUGUÊS

ELIZABETE DE LARA 

SANTOS HAYAKAWA

AS NOVAS TECNOLOGIAS 

NO ENSINO DE 

LITERATURA: UM 

TRABALHO COM 

DIVERSAS ADAPTAÇÕES 

DE DOM CASMURRO, DE 

MACHADO DE ASSIS

AS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LITERATURA: UM TRABALHO COM DIVERSAS ADAPTAÇÕES DE

DOM CASMURRO, DE MACHADO DE ASSIS Elizabete de Lara Santos Hayakawa RESUMO: Este projeto

tem por objetivo desenvolver possibilidades de trabalho relacionando o processo de ensino e

aprendizagem de literatura com as novas mídias disponíveis no contexto educacional. Para tanto,

partimos de uma série de adaptações do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. O projeto será

implementado no Colégio Estadual Altamira do Paraná-EFM, no município de Altamira do Paraná, com

alunos do 2º ano do Ensino Médio. A pesquisa, de cunho qualitativo e interventivo, terá por

instrumentos de coleta de dados a observação direta, questionários aplicados aos alunos, as atividades

desenvolvidas por estes, e diários de anotações mantidos tanto pelo professor-pesquisador quanto pelos

alunos. Esperamos, com este projeto, proporcionar o estímulo à leitura, e desenvolver a consciência

crítica e a visão de mundo dos alunos envolvidos.

Palavras chave: literatura em 

língua portuguesa; ensino-

aprendizagem; novas mídias.



PORTUGUÊS

FATIMA ARRUDA DE 

ALMEIDA

Histórias em Quadrinhos: 

Uma proposta para a 

formação do aluno leitor

Este projeto tem como objetivo desenvolver uma prática pedagógica utilizando-se do Método

Recepcional, decorrente da teoria da Estética da Recepção, visando contribuir para uma compreensão

crítica da literatura por meio do gênero Histórias em Quadrinhos. A intervenção pedagógica será

desenvolvida no Colégio Estadual São Judas Tadeu - EFM, município de Quinta do Sol, durante o ano de

2015 e tem como público alvo alunos do 8° ano do Ensino Fundamental. A pesquisa será de base

qualitativa, com dados coletados por meio de questionários aplicados com alunos e observações feitas

em sala de aula. Para o desenvolvimento deste projeto, propomos como encaminhamento

metodológico, o trabalho com a Literatura a partir das cinco etapas do Método Recepcional:

Determinação do horizonte de expectativas; Atendimento do horizonte de expectativas; Ruptura do

horizonte de expectativas; Questionamento do horizonte de expectativas e Ampliação do horizonte de

expectativas. Essa metodologia valoriza o leitor como elemento fundamental no processo de aquisição

de leitura. Sendo assim, esperamos contribuir para a formação de leitores críticos e ativos nesse

processo, capazes de dialogar com o texto, fazer referências e comparações entre o texto verbal e o

visual.

Literatura; Histórias em 

Quadrinhos; Método Recepcional

PORTUGUÊS LUCIANA DE SALES

Leitura na Biblioteca: 

Caminho para a Cidadania

LEITURA NA BIBLIOTECA: CAMINHO PARA A CIDADANIA SALES, Luciana de. Acadêmica Seed/PDE-

Universidade Estadual do Paraná- Unespar- Campo Mourão- lucianadesales582@gmail.com, MOURA,

Wilson Rodrigues de. Prof. Ms. Orientador - Universidade Estadual do Paraná- Unespar Campo Mourão

wilsonromoura@hotmail.com. Resumo: Este projeto visa incentivar os estudantes a criar o hábito de

fazer suas leituras e pesquisas na biblioteca , com o intuito de explorar conceitos linguísticos, coesão e

coerência, paragrafação entre outros e fazendo uma reflexão de incentivo da leitura na biblioteca.

Justifica-se o presente estudo pelo fato da leitura auxiliar o aluno a construção e desenvolvimento do

conhecimento tornando-o um ser crítico e reflexivo. Será desenvolvido com os alunos do 6º ano do

Ensino Fundamental, com envolvimento de professores de Língua Portuguesa e professor pesquisador

(P.D.E), a pesquisa será qualitativa, os instrumentos de coleta de dados será questionário e produção.

Por fim, a contribuição que se espera com este trabalho é que os estudantes percebam a importância da

leitura e faça com que esta se- torne um hábito.

Palavras-chave: Incentivo, 

leitura, biblioteca, leitores.



PORTUGUÊS

MIRIAM FILA MIGLIOLI 

TEIXEIRA

A CRISE DOS GÊNEROS 

DA ORDEM DO 

ARGUMENTAR NO 

ENSINO MÉDIO: 

AVALIAÇÃO SAEP 2013

Este Projeto, que trata da produção textual de gêneros da ordem do argumentar, tem por finalidade

investigar a crise que se abate no Ensino Médio da Educação Básica, no que se refere aos gêneros de

base argumentativa, e propor mudanças teórico-metodológicas que possam subsidiar o trabalho

docente no processo de produção textual escrita. Para o desenvolvimento de nossas considerações a

respeito da problemática levantada, adotamos, destacadamente, o seguinte aporte teórico: Mikhail

Bakhtin/Volochínov (1992) e Bakhtin (2003), com as noções de dialogismo e gêneros do discurso; Fiad e

Mayrink-Sabinson (1991), Sercundes (2004) e Menegassi (2010), quanto às concepções de escrita, entre

outros. Partimos do resultado do último SAEP – Sistema de avaliação de ensino do Paraná, bem como

das produções textuais coletadas em uma turma do 3º ano do Ensino Médio, de um Colégio Estadual, da

cidade de Campo Mourão-PR, cujas observações mostram-nos a fragilidade dos textos produzidos pelos

discentes e levam-nos a propor a intervenção condizente com as reais necessidades apresentadas pelos

discentes quanto à revisão e a reescrita textual, etapas importantes do processo de escrita. Tendo em

vista a concepção de escrita como trabalho, almejamos intervir na realidade escolar, oportunizando ao

discente ser o sujeito ativo no processo contínuo de ensino e aprendizagem da escrita.

Prática docente; Revisão e 

reescrita; Ordem do argumentar.

PORTUGUÊS NEUSA SAVARIS

LEITURA DISCURSIVA DE 

PROPAGANDA SOCIAL NO 

ENSINO FUNDAMENTAL

Considerando a linguagem enquanto processo de interação objetivamos, a partir da perspectiva

discursiva de leitura, melhorar a capacidade leitora de nossos alunos. Nossa proposta contempla

atividades de leitura na perspectiva discursiva, oriunda da Análise de Discurso de linha francesa, fundada

por Pêcheux, liderada no Brasil por Eni Orlandi, que considera que a linguagem só faz sentido porque se

inscreve na história e concebe a leitura como um processo de instauração de sentidos, no qual o sujeito

leitor tem participação na produção de significância. Nossa pesquisa é de cunho qualitativo e se

caracteriza pela ação interventiva e mediada junto a estudantes do Ensino Fundamental. Esperamos

que, com a execução deste projeto, possamos melhorar a proficiência leitora dos estudantes levando-os

a perceber o funcionamento da linguagem enquanto um trabalho que serve para alcançar propósitos

determinados e, desta forma, eles se tornem mais críticos e participativos do seu contexto social.

Leitura discursiva; Ensino; 

Propaganda social.



PORTUGUÊS

ROSANGELA ALVES 

CABERLIN

Uma leitura do migrante 

em Morte e Vida 

Severina: suas relações 

intertextuais.

ROSÂNGELA ALVES CABERLIN DEVALCIR LEONARDO O presente projeto de intervenção pedagógica será

desenvolvido no Colégio Estadual Corumbataí do Sul – Ensino Fundamental e Médio, no ano de 2015,

tendo como público alvo alunos do 3º ano do Ensino Médio. Sua finalidade é promover a leitura crítica

em sala de aula da literatura dramática utilizando o método recepcional BORDINI & AGUIAR (1993),

oriundo da Estética da Recepção de ISER (1996), outro suporte teórico será aplicado o conceito de

intertextualidade explorado por Leyla Perrone-Moisés (1979). Para o desenvolvimento deste projeto

propomos as seguintes atividades: realizar uma leitura crítica-analítica da obra Morte e Vida Severina,

de João Cabral de Melo Neto, enfocando o papel do migrante no desenvolvimento do conflito e suas

relações intertextuais. Para isso, teremos como objeto de comparação a obra Auto da Compadecida de

Ariano Suassuna. Com a finalidade de tornar o texto literário compreensível e sedutor para os alunos

partiremos de releituras destas obras em seus diversos gêneros como filmes, músicas e poesia de cordel.

Ao término da intervenção espera-se desenvolver nos alunos a capacidade de perceber as

intertextualidades na leitura e a capacidade de relacionar literatura e vida social, propiciando um espaço

de autorreconhecimento entre leitor e texto e as possíveis soluções para questão da migração. Todo o

material elaborado e os resultados obtidos serão organizados e apresentados posteriormente na forma

de um artigo.

Leitura; Morte e vida Severina; 

relações intertextuais.

PORTUGUÊS

ROSEMARY APARECIDA 

DE LIBERALI

FIGURAÇÕES DA 

INFÂNCIA NA POESIA 

BRASILEIRA: LEITURA 

LITERÁRIA, 

EMANCIPAÇÃO E ENSINO

A literatura é uma forma de expressão onde se pode manifestar emoções, adquirir conhecimento,

enriquecer a forma de perceber e sentir as coisas e, pensando na escola como um espaço democrático

onde todos têm direito aos mais variados conhecimentos e saberes, é que se deve iniciar logo cedo o

ensino da literatura. A proposta é trabalhar a literatura através de textos poéticos brasileiros, de épocas

diferentes, de autores canônicos e não-canônicos que apresentam como tema central a infância,

contribuindo para estimular, nos alunos, a sensibilidade estética, como instrumento para criação do

imaginário e criticidade no processo recepcional. Através das imagens da infância refletidas na poesia

brasileira os alunos podem se ver e mergulhar dentro da leitura e se encontrar, se encantar e tomar

gosto pelo mundo da poesia. E por estas razões trabalhar com o gênero poema pode contribuir para que

os alunos, desde cedo, criem gosto por textos poéticos que provocam reações, atribuindo sentido ao

texto dando aos alunos leitores um papel ativo e interagindo por meio da tríade obra/autor/leitor

poderão alargar seus horizontes de leitura. Dessa forma, o objetivo desse trabalho reside em trabalhar a

literatura através da teoria da Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss e do método recepcional

elaborado por Bordini e Aguiar. Nesta perspectiva trabalhar com a poesia é retomar o lúdico, o mágico,

o sentimental, partindo da realidade que conhecem até ampliar seus horizontes de expectativas

passando para os clássicos. É fazer com que percebam a poesia no mundo e na vida. literatura; poesia; infância



PORTUGUÊS

ROSIMAR APARECIDA 

DE CAMPOS

LEITURA DE CRÔNICAS: 

CONTRIBUIÇÃO NA 

FORMAÇÃO DE LEITORES 

E NA PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO.

O incentivo à leitura é uma necessidade urgente, pois a maioria dos educandos não são leitores

proficientes e não possuem o hábito desta prática. Partindo deste pressuposto, este projeto tem como

objetivo desenvolver uma prática pedagógica utilizando o gênero crônica, visando contribuir na

qualidade de leitura dos alunos na disciplina de Língua Portuguesa, bem como, nas outras áreas do

conhecimento. A intervenção acontecerá em uma Escola Estadual do Campo, situada num distrito do

município de Engenheiro Beltrão - Paraná, durante o primeiro semestre do ano de 2015, tendo como

público alvo, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa será de cunho qualitativo com dados

coletados por meio de atividades aplicadas, diários dos alunos e da professora e em observações em sala

de aula. Para operacionalização deste projeto propomos como encaminhamento metodológico a

Metodologia da Mediação Dialética, observando as etapas de Resgatar, Problematizar, Sistematizar e

Produzir. Acreditamos que com esta metodologia possamos contribuir para minimizar a defasagem da

leitura na práxis em sala de aula. Sendo assim, espera-se que os alunos interajam com as atividades

propostas, adquirindo o prazer de ler, minimizando as dificuldades evidenciando uma prática capaz de

construir saberes.

Incentivo; Formação de Leitores, 

Crônica.

PORTUGUÊS

SILVIA CRISTINA 

MARCONI DE SOUZA

Práticas de leitura de 

contos em um 7o. Ano do 

Ensino Fundamental

Este projeto tem por objetivo apresentar discussões teóricas à uma pesquisa qualitativa e intervir,

pedagogicamente, para que os alunos desenvolvam habilidades para construir / produzir sentidos na

leitura de contos e ao mesmo tempo possam se constituir leitores ativos, utilizando estratégias possíveis

de serem aplicadas na leitura desse e de outros gêneros. Utilizaremos a pesquisa-ação, que resultará na

elaboração de material didático a ser aplicado em um 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio

Estadual Aníbal Khury de Iretama- Pr. Investimos na possibilidade de coadunar aportes teóricos das

perspectivas cognitivista e discursiva de leitura (Orlandi,Coracini; Solé; Antunes;) para balizar práticas de

leituras de contos e formar alunos que encontrem sentido e interesse no que leem. Além disso,

intencionamos formar grupo de contadores de história capazes de produzir sentidos na leitura e utilizar

as estratégias de leitura durante a contação de histórias (contos), de forma que incentivem os ouvintes a

utilizá-las também durante suas leituras.

Leitura; gênero conto; contação 

de histórias



PORTUGUÊS

VIVIANI APARECIDA 

PITOLI

Revisão e reescrita no 

processo de produção 

textual do gênero 

discursivo Diário de 

Ficção

Este projeto discute sobre o processo de produção textual, com destaque para as etapas de revisão e

reescrita. A escolha de trabalharmos com a escrita no Ensino Fundamental explica-se devido à

necessidade de refletirmos sobre essa prática, uma vez que está permeada por muitos mitos, que

dificultam o processo de ensino e aprendizagem de língua materna. Com o advento das novas

tecnologias presente no cotidiano de crianças, adolescentes e jovens e a intensa troca de mensagens e

textos por meio de e-mails, redes sociais, sites e blogs observamos um uso cada vez mais frequente do

discurso escrita. A partir disso, também verificamos novos gêneros discursivos que surgem e outros que

são revisitados como, por exemplo, o gênero Diário. Diante desse cenário, optamos por analisar como se

dá a produção de textos do gênero Diário Ficcional com enfoque nas etapas de revisão e reescrita de

textos em sala de aula no sexto ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual do município de

Peabiru - PR. Para a reflexão desse tema, apoiamo-nos nos conceitos do Círculo de Bakhtin, em Perfeito

(2005), com as discussões sobre as concepções de linguagem, em Fiad e Mayrink-Sabinson (1991),

Sercundes (2004) e Menegassi (2010), quanto às concepções de escrita, e em Ruiz (2010), sobre os tipos

de correção.

produção textual escrita; revisão; 

reescrita.

PORTUGUÊS CASSIANA HUNGARO

Desenvolvendo leitura de 

qualidade para 

compreensão de textos 

técnicos, científicos e 

literários

O presente Projeto de Pesquisa de Intervenção Pedagógica da área de Língua Portuguesa, será aplicado

aos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual do Campo Octávio Tozo, em Cascavel-

PR. A linha de estudo a ser abordada será a do ensino e aprendizagem de leitura e terá como objetivo

principal desenvolver técnicas e estratégias de compreensão de textos científicos, técnicos e literários.

Essa linha de estudo foi escolhida diante dos resultados insatisfatórios em avaliações como a Saeb, Saep,

Enem, entre outras, realizados nos anos recentes, onde se constatou o baixo rendimento dos alunos em

língua portuguesa nas provas aplicadas. A execução do Projeto se iniciará pela verificação do nível de

compreensão e interpretação de textos, após serão aplicadas regras de leitura que serão baseadas em

três eixos: estrutural, interpretativa e crítica. E no final haverá uma última verificação do nível de

compreensão e interpretação textual. O embasamento teórico será firmado na filosofia da educação

liberal, que propõe a busca do conhecimento e do desenvolvimento pessoal visando à formação total do

indivíduo, resultando em cidadãos completos, colaboradores e partícipes do desenvolvimento da

sociedade, com maturidade e liberdade para decidir suas escolhas. Ao final do projeto espera-se que os

alunos obtenham melhorias de desempenho em leitura compreensiva de textos técnicos, científicos e

literários e que estejam mais aptos a usufruir dos bens culturais e a participar ativamente do

desenvolvimento social.

leitura compreensiva; educação 

liberal; interpretação textual



PORTUGUÊS

ELAINE DE FATIMA 

ANEVAO GAIO

Leitura e Dramatização de 

Contos Maravilhosos por 

meio de uma Sequência 

Didática

O presente projeto tem como viés os estudos da Linguística Aplicada, e com ele objetivamos analisar o

impacto que um trabalho didático-pedagógico com contos maravilhosos pode exercer no processo de

leitura de educandos do 6º ano do Ensino fundamental de uma escola da rede pública estadual de

ensino de um município do Oeste do Paraná.Estamos focalizando a leitura tendo em vista seu papel na

formação de educandos na perspectiva de analisarem a realidade com maior criticidade. Para atender

ao objetivo mencionado, pretendemos desenvolver um conjunto de atividades para sala de aula,

organizadas considerando-se a metodologia de sequência didática (SD), conforme proposto por Dolz e

Schneuwly (2004), fazendo-se algumas adaptações quando forem necessárias. Além da leitura e

discussão, realizaremos atividades de dramatização e apresentação de encenações a partir dos contos

estudados. Não serão empregados apenas estudos no campo da linguagem, como também no campo da

literatura, para buscar abordar o gênero com mais propriedade.

Contos Maravilhosos, Contação 

de histórias, Leitura, 

Dramatização.

PORTUGUÊS ISABEL BERNARDO

Contos de 

mistério/supense: uma 

proposta metodológica 

para o aprimoramento da 

linguagem escrita.

Tendo em vista as dificuldades que os alunos apresentam em relação à produção escrita questiona-se: o

que fazer para aprimorar a linguagem escrita dos alunos, em específico, a dos textos narrativos? Para

encontrar resposta a este questionamento, traçou-se o seguinte objetivo geral: Desenvolver uma

proposta pedagógica para o ensino de Língua Portuguesa com o gênero textual contos de

mistério/suspense, para ser implementada com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Nesta

perspectiva, trabalhar o gênero contos de mistério/suspense, nesta modalidade de ensino, visa

promover, entre outras coisas, a prática da leitura, que é fundamental para a construção do texto oral e

escrito. Para atender o objetivo proposto busca - se por meio da metodologia da pesquisa - ação

desenvolver ações que vão ao encontro da realidade de tais alunos. O desenvolvimento desta será

embasada na perspectiva de linguagem concebida como interação, como proposta por Bakhtin

(1979;1992) e na proposta das práticas de linguagem como norteadora do processo ensino-

aprendizagem de língua portuguesa como defendida pelo brasileiro Geraldi (1984;1991), estudioso que

valoriza o texto como unidade fundamental para o ensino de Língua Portuguesa em sala de aula.A

proposta didática também busca fundamentação em Costa Hübbes(2008), que faz uma adaptação da

proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly(2004), teóricos que veem na metodologia da Sequência

Didática uma proposta para trabalhar gêneros textuais de forma significativa.

Produção escrita; Texto 

Narrativo; Gêneros textuais; 

Sequência Didática.



PORTUGUÊS

IVANILDA BARDUSCO 

BRUINSMA

Contos Populares Infantis: 

uma estratégia para o 

desenvolvimento da 

produção escrita dos 

alunos da Sala de Apoio.

Tendo em vista que comumente os alunos que frequentam as Salas de Apoio apresentam dificuldades

em expressar-se de forma clara e objetiva na linguagem escrita, objetivou-se planejar e desenvolver uma

proposta didática para Salas de Apoio envolvendo o gênero textual contos populares, uma vez que os

contos estão presentes no dia a dia desses alunos, seja nas novelas, nos filmes, na história dos

antepassados e de familiares mais velhos, o que pode ser ponto de partida para a sistematização das

características da tipologia narrativa e do gênero textual conto popular. Nesta perspectiva o aluno

desenvolverá o hábito da leitura e da escrita. Para atender o objetivo proposto buscou-se aporte teórico

em autores como Bakhthin (1992, 2010), Geraldi (1997, 1984), Quirino (2003), entre outros que

valorizam o texto como unidade fundamental para o ensino de Língua Portuguesa Também serviram

como embasamento os estudos de Costa Hübbes (2007, 2008), que traz uma adaptação da proposta de

Dolz, Noverraz e Schneuwly (1994, 2004) os quais apontam a metodologia da Sequência Didática como

uma proposta para trabalhar gêneros textuais de forma significativa, entre outros autores que se

comprometeram com o estudo da linguagem e com a importância da abordagem dos gêneros textuais

em sala de aula. Outro autor que também contribuiu na fundamentação das ações foi Cascudo (2002),

que apresenta o gênero narrativo contos populares como ponto de encontro entre memória e

imaginação.

Contos Populares; Sequência 

Didática; Sala de Apoio; 

Linguagem Escrita.

PORTUGUÊS JUCELSA CACHOEIRA

A CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIAS E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA 

FORMAÇÃO DE LEITORES

A literatura, infanto-juvenil representa a porta de entrada ao mundo da leitura, pois suas obras lidam

com relatos, imagens, temas e personagens capazes de, num toque de mágico, liberar emoções,

fantasias, incitando nosso imaginário a desencadear um processo de descobertas e lembranças que nos

permite compreender e refletir acerca da nossa história pessoal,cultural e social, fazendo com que a

partir da subjetividade, possamos reordenar o mundo objetivo, facilitando o diálogo do texto com a

realidade. Baseados em discursos padronizados, de que “os alunos não lêem”, “os alunos não sabem ou

não gostam de ler”, e ancorados na perspectiva de que o ser humano lê como vive, interagindo,

constantemente sensações, emoções e pensamentos, este projeto pretende investigar e refletir a

influência da contação de histórias na formação de leitores. E como forma de propormos alternativas

para compreendermos e minimizarmos este “suposto problema”, fomentaremos a criação de grupo de

estudos com os professores de Língua Portuguesa do CE Eleodoro E. Pereira para refletir e repensar o

trabalho com leitura no Ensino Fundamental, buscando ampliar a noção de leitura partindo do

pressuposto de “que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta

não pode prescindir da continuidade da leitura daquele(1982,p.11) onde Paulo Freire ressalta a

importância de se ler o mundo, as pessoas e os fatos num processo dinâmico e reflexivo do contexto

social.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS; 

FORMAÇÃO LEITORA



PORTUGUÊS LOIANE STORCH

A DIVERSIDADE NA 

ESCOLA E A 

CONSTRUÇÃO DE UM 

CLIMA DE ACOLHIMENTO 

DAS DIFERENÇAS

A diversidade de classes sociais, políticas, religiosas e orientações sexuais podem engendrar diferentes

formas de violência em toda a sociedade e, não poderia ser diferente, também no ambiente escolar. No

Colégio Orlando Luiz Zamprônio percebemos, em nosso exercício profissional, que o acolhimento das

diferenças na comunidade escolar não tem ocorrido de maneira respeitosa, pois indivíduos que

apresentam alguma característica que chame atenção ou que não se enquadram nos padrões esperados

sofrem variadas formas de violência. O objetivo desse trabalho é problematizar com os alunos as formas

como as diferenças sociais, religiosas, políticas e sexuais vem sendo tratadas na nossa sociedade e

suscitar reflexões sobre as posturas da comunidade escolar diante do diferente. Tais questões serão

trabalhadas a partir da disciplina de Língua Portuguesa, ministrada no 9º ano do Ensino Fundamental,

por meio de atividades didáticas que objetivam focalizar a compreensão e o debate de alguns textos da

legislação brasileira (Constituição Federal – CF de 1988; Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 e Estatuto da

Criança e do Adolescente) e suas relações com o enfrentamento das violências sofridas em decorrência

da diversidade. A metodologia para desenvolver este projeto compõe-se de pesquisa bibliográfica,

documental e de campo.

DIVERSIDADE,VIOLÊNCIA,EDUCA

ÇÃO,ESCOLA.

PORTUGUÊS

NEUZA MARIA 

BERTUSSO

Leitura e dramatização de 

obras literárias no Ensino 

Médio: passagens para a 

leitura literária

Sabe-se que a leitura é um instrumento importante para a aquisição do conhecimento e formação de

cidadãos críticos, capazes de interagir no espaço social, desenvolver e ampliar sua capacidade criadora.

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica será desenvolvido com alunos da 2ª série do Ensino

Médio Noturno do Colégio Estadual José de Anchieta, Ibema/PR. Nele busca-se trabalhar a leitura

literária de forma mais prazerosa, criativa, capaz de desenvolver a sensibilidade e a oralidade por meio

da dramatização. A proposta é fazer uma integração entre o romance, o poema, a música e o filme,

todos abordando o mesmo tema, posteriormente organizar peças teatrais a serem dramatizadas pelos

alunos e apresentadas em um Sarau Literário. Ao final do Projeto, espera-se que o aluno desperte para a

leitura e perceba a função social nela representada. Para fundamentar a proposta recorreu-se a teóricos

como Paulo Freire, Isabel Solé, Olga Reverbel, Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do

Paraná.

Palavras Chave: Leitura; 

compreensão; dramatização.



PORTUGUÊS

ZORAIDE SANTOS DE 

SANTANA

Quem ouve um conto, 

reflete e conta

QUEM OUVE UM CONTO, REFLETE E CONTA Zoraide Santos de SANTANA (NRE/Cascavel)

zoraide_santana@hotmail.com Profa.Dra. Ruth Ceccon BARREIROS (Orientadora) RESUMO: Partindo do

pressuposto que a leitura e a escrita são hoje um dos maiores desafios para as escolas, pretendo

desenvolver o Projeto intitulado: “Quem ouve um conto, reflete e conta”. Neste, busco fomentar a

leitura, a interpretação e a produção textual por meio de atividades de leitura e escrita com contos. O

público alvo serão os discentes do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Cataratas. O

objetivo do projeto é estimular a leitura crítica, a expressão oral e a escrita, levando em consideração

que os discentes do ensino médio apresentam uma grande dificuldade na leitura e produção de conto,

tanto no que se refere ao reconhecimento das características do gênero, como em relação ao

desenvolvimento da criticidade leitora. Para o desenvolvimento do presente projeto, tomo como recurso 

o conto: Uma estrangeira da nossa rua, Milton Hatoum, por se tratar de um autor contemporâneo,

acredito que o mesmo poderá despertar o interesse para a leitura e a escrita de nossos discentes. A

proposta para este projeto de intervenção pedagógica está de acordo com as Diretrizes Curriculares de

Língua Portuguesa do Paraná que apresentam, com eixo estruturante “O discurso como prática social” e

tem como eixos norteadores a leitura, a oralidade e a escrita. Cabe ressaltar que se espera que o

educando adquira o domínio sobre o gênero em questão de forma sequencial e gradativa. PALAVRAS-

CHAVE: Leitura, literatura, oralidade, escrita.

Leitura, literatura, oralidade, 

escrita.

PORTUGUÊS

ANA ALICE 

DOMINGUES DOS 

SANTOS

Crônica em sala de aula: 

uma reflexão a partir de 

elementos humorísticos.

O presente trabalho tem por objetivo ampliar os conhecimentos linguísticos dos alunos do 8º ano do

Colégio Estadual Almirante Barroso e analisar a relação entre a leitura e a escrita a partir do gênero

crônica. O tema central do projeto é o trabalho com a leitura e a escrita para articulação de novas ideias.

Com o intuito de encaminhar os alunos à construção de seu processo de escrita e ao desenvolvimento

da compreensão do que leem, apresentaremos práticas pedagógicas que utilizem os gêneros textuais,

em especial a crônica. Na tentativa de aproximar os alunos da leitura e fazê-los ter o hábito e o gosto

por esta, trabalharemos crônicas, vídeos e tiras com ênfase nos elementos humorísticos. As crônicas são

de autoria de Luís Fernando Veríssimo, mestre de expressões irônicas que fazem com que o leitor se

delicie com sua literatura descontraída e ainda reflita sobre problemas da atualidade. Para efetivar as

ações do projeto realizaremos sete oficinas utilizando crônicas de Veríssimo e a Carta em que o escrivão

Pero Vaz de Caminha descreve a chegada dos portugueses ao Brasil com estratégias que serão norteadas 

pela concepção de linguagem como forma de interação, de modo a ensinar a língua oral e escrita padrão

partindo de situações de comunicação reais e próximas do cotidiano do aluno. As atividades produzidas

terão a finalidade de propiciar aos alunos a participação em diferentes práticas sociais, utilizando-se da

oralidade, da leitura e da escrita atendendo ao que é solicitado nas Diretrizes Curriculares de Língua

Portuguesa do Estado do Paraná.

gênero; crônica, humor; leitura; 

escrita, Luís Fernando Veríssimo



PORTUGUÊS MARIA ZELI DA SILVA

O conto contemporâneo 

no Livro Didático 

Português Linguagens

O livro Didático é um dos materiais de apoio mais utilizados na sala de aula, uma ferramenta

importantíssima para o professor. É por meio do Livro Didático (LD) que as aulas são estruturadas e tal

planejamento deve dialogar com os conteúdos estruturantes das Diretrizes Curriculares da Educação

Básica de Língua Portuguesa (DCEs) que têm como objetivo o discurso como prática social. Diante disso,

é necessário refletir e questionar se o LD leva o aluno de fato a entender o uso da língua enquanto

atuação social e formador de leitor competente. Tomamos como análise o Livro Didático de Língua

Portuguesa Português Linguagens da Escola Estadual do Campo Manoel Antonio da Cunha – Ensino

Fundamental. O presente trabalho tem como objetivo reorganizar e ampliar o capítulo 1 do livro

didático do 9o ano, “A conquista do amor impossível”, cujo conto “ Felicidade Clandestina” da autora

Clarice Lispector proporcionará um estudo da composição do gênero conto literário; do conto clariciano

e de sua estrutura e linguagem. A importância do livro didático e a leitura do conto “Felicidade

Clandestina” serão o centro desse estudo, bem como a análise da concepção da unidade do livro

didático em questão, levando em consideração a construção da relação entre livro didático, leitura e

qualidade de ensino.

Livro Didático; Língua 

Portuguesa; leitura; conto; 

Clarice Lispector

PORTUGUÊS

MONICA GONCALVES 

MEIRA

Produção de relatos a 

partir da leitura de 

tirinhas do Hagar

Os alunos da escola pública, ao chegarem ao sexto a no do Ensino Fundamental, apresentam muita

dificuldade na escrita, tanto na estrutura quanto na forma. Essas defasagens no processo de aquisição

de conceitos e de regras têm dificultado o registro das produções de texto. Para o professor de Língua

Portuguesa, é um desafio melhorar a produção escrita dos alunos, mesmo porque a cobrança maior

recai sobre ele, que sente a responsabilidade de proporcionar a recuperação dessa defasagem no

processo de aquisição e de domínio da escrita. Optamos por utilizar o gênero textual tirinha neste

projeto, levando em consideração alguns aspectos que poderiam ser facilitadores na realização do

trabalho, tais como: texto curto e partes visuais, além de uma linguagem fácil e acessível, constituindo,

assim, uma ótima opção para possibilitar o acesso dos alunos no universo da leitura. Além disso, a

tirinha configura-se como instrumento eficaz para o trabalho com interpretação textual e análise

linguística e, principalmente, a leitura, funcionando como um instrumento de orientação para o estudo

da língua. Sendo assim, pretendemos aproximar o conteúdo do aluno, levando em consideração o que

ele apresenta de conhecimento, oque ele pode vir a conhecer, bem como suas dificuldades, de conteúdo

e de forma, para que a aprendizagem se efetive de forma satisfatória.

Leitura; Tiras; Produção de 

Relatos



PORTUGUÊS

NILSELENE REGINA 

CAVALHERI CARESIA

Fábula: um desafio para 

despertar leitores

Tendo em vista a dificuldade encontrada pelos profissionais da educação em estimular a leitura, o

presente trabalho tem o objetivo de desenvolver um projeto de leitura sobre o gênero textual específico

da fábula. É notória a falta de interesse pela leitura, o que prejudica a capacidade de criação dos alunos,

portanto, procura-se alcançar o aprofundamento necessário da aprendizagem leitora nas séries iniciais.

Percebe-se que há grande necessidade de um conhecimento mais elaborado, mas que seja prazeroso e

atenda a um dos principais objetivos da escola, que é o de formar leitores competentes. A leitura

aprofundada levará o educando a adquirir sua competência linguística e discursiva, que o auxiliarão em

inúmeras formas de participação social como cidadão, nas quais poderá fazer uso de sua linguagem. A

leitura é o instrumento que norteia o aprendizado da escrita e exerce o papel de estimular a

sensibilidade, a afetividade e a apropriação de conhecimentos para sua vida cognitiva, social e humana.

Nessa perspectiva, pensa-se em melhorar as atividades de estímulo de leitura, facilitando as práticas

leitoras no ambiente escolar. Para tanto, pretende-se realizar trabalhos com o gênero Fábula,

favorecendo o desenvolvimento de atividades que enfoquem o incentivo à leitura e à aprendizagem. A

leitura ampliada e desenvolvida visa o uso efetivo da linguagem, formando pessoas conscientes e

prontas para o exigente mercado de trabalho. A aprendizagem e o domínio da leitura eficaz fazem com

que os sujeitos exerçam seus direitos de cidadania, informando-se e aprendendo conteúdos novos para

a vida. leitura; gênero; fábula

PORTUGUÊS

ZELIA ALMEIDA 

BOSCHINI

A leitura séria do texto 

cômico

A leitura é uma necessidade constante na vida de todos. É imprescindível que possamos fazer as leituras

de todos os textos que permeiam nossa existência. O presente projeto pretende fazer com que os

estudantes possam se interessar mais por leitura com o gênero piada. Uma atividade que pode ser

prazerosa, porém permeada de textos ricos, os quais precisam de referência, conhecimento de mundo e

visão crítica para que haja entendimento. Assim, serão focados temas atuais com textos presentes na

mídia, tentando “abrir os olhos” dos estudantes para uma leitura mais séria dos acontecimentos, usando

textos cômicos. Portanto, o trabalho almeja dar condições para que os alunos tenham mais interesse

pela leitura, expressem sua criatividade, enriqueçam seu conhecimento e sua linguagem. leitura; gênero; humor;

PORTUGUÊS ANA BEATRIZ ALBINO

Formação de Leitores 

Perenes da Literatura 

Canônica: O Clássico nos 

Suportes Midiáticos.

De acordo com os baixos resultados em avaliações externas, como Prova Brasil, Enem e SAEP, a

dificuldade na compreensão textual é um problema a ser solucionado em sala de aula. Esta proposta

justifica-se pela necessidade de formar leitores perenes e críticos de textos literários, em uma turma do

3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Zulmira Marchesi da Silva, do município de Cornélio

Procópio, levando-se em consideração a compreensão e o significado dos textos, as relações que ele

propõe com outros autores, com o contexto histórico em que está inserido, com a atualidade,

assegurando a capacidade de reflexão do mundo que o cerca. Para isso, será utilizado o Computador

Interativo com Lousa Digital na apresentação e interação com todo conteúdo proposto.

Letramento; Literatura; 

Tecnologia



PORTUGUÊS

ANGELICA FAVERSANI 

NOVAIS

LEITURA E ENSINO – 

GÊNERO CRÔNICA: uma 

proposta de sequência 

didática com ênfase na 

temática “amor”

Ao relacionar leitura e ensino entende-se que a leitura proporciona à pessoa adquirir conhecimentos do

passado ou do presente; possibilita desvendar diversas culturas, conhecer os hábitos e as histórias

diferentes, compreender os fatos, ter ideias, vivenciar novas experiências, sonhar. Nota-se que formar

leitores socialmente letrados tornou-se um dos grandes desafios da Educação Básica na atualidade. Para

tanto, este projeto pretende discutir a importância das práticas de leituras no Ensino fundamental II, e

tem como objetivo propor reflexões sobre a importância do ensino de leitura com o intuito de motivar e

desenvolvê-la de forma humanizadora e significativa em sala de aula, utilizando o gênero textual –

Crônica. Propor uma sequência didática com ênfase na temática: Amor para despertar e ampliar o

horizonte de expectativas dos alunos, enquanto leitores, em busca de sua formação social e crítica.

Leitura; Ensino; Sequência 

Didática; Crônica; Amor

PORTUGUÊS

CLEIDE DE FATIMA 

VITORINO DA SILVA

Letramento Literário e 

narrativa contemporânea: 

contemplando os 

conflitos da adolescência

O projeto “Letramento Literário e Narrativa Contemporânea: contemplando os conflitos da

adolescência” é parte integrante do Caderno Pedagógico intitulado “Narrativas Contemporâneas em sala

de aula: sequências didáticas de leitura literária”, que tem como objetivo a formação de leitores

competentes, isto é, um sujeito que seja ativo no processo de leitura, que decodifique sinais e faça

escolhas, preencha lacunas e se solidarize com o autor, completando o seu trabalho de criação. Para

tanto, foi selecionado como corpus literário para esta unidade o livro Lis no peito: um livro que pede

perdão, de Jorge Miguel Marinho (2011), que aborda a temática dos conflitos da adolescência. A escolha

desta obra está relacionada ao fato de se acreditar que o trabalho com uma narrativa juvenil

contemporânea pode gerar a predisposição para a leitura e o consequente desencadeamento do ato de

ler, uma vez que será oferecido um livro próximo à realidade do aluno, levantando questões

significativas para ele. O projeto será implementado no 8º ano do ensino fundamental do Colégio

Estadual Professor Aídes Nunes da Silva, município de Congonhinhas, tendo como objetivo produzir

sequências didáticas expandidas a partir da proposta de letramento literário (2006), de Rildo Cosson

(2006), com enfoque no gênero romance.

Letramento Literário; Narrativa 

Juvenil Contemporânea; 

Conflitos da Adolescência

PORTUGUÊS EDIMARAES SILVESTRE

A Poesia Concreta no 

contexto literário 

brasileiro e as diferentes 

possibilidades de leitura 

do poema - objeto: 

trabalho aplicado ao 4º 

ano do curso de 

Formação de Docentes

Esta proposta de trabalho busca estudar a Poesia Concreta no contexto literário brasileiro e as possíveis

formas de leitura do poema-objeto. Esse movimento literário é um marco divisor no cenário literário do

Brasil a partir de meados do século 20, pois estabelece a ruptura definitiva com o passado ao propor

novas formas de expressão experimental. Surgida na Literatura, essa forma de expressão avançou para

outras formas de arte. Assim, pretende-se aprofundar os estudos sobre o referido movimento literário,

por entender que nem sempre os livros didáticos tratam o tema a contento. O trabalho será

desenvolvido com uma turma de 4º ano de Formação de Docentes porque são futuros professores que

em breve estarão atuando em suas próprias salas de aula e as possibilidades de leitura do poema-objeto

lhes proporcionarão exercícios práticos de compreensão de texto. Referidas atividades de leitura

ajudarão esses alunos em sua formação para o seu trabalho de formar novos leitores.

Literatura Brasileira; Poesia 

Concreta; Leitura e 

Interpretação.



PORTUGUÊS EDSON PINHEIRO

O GÊNERO “ARTIGO DE 

OPINIÃO” COMO OBJETO 

MEDIADOR DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA 

LÍNGUA PORTUGUESA.

O texto que agora se apresenta faz parte do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola e que tem por

finalidade desenvolver o estudo do gênero textual “Artigo de Opinião” com estudantes da 3ª Serie do

Ensino Médio. Esse estudo será no sentido de promover uma compreensão da prática da escrita na

escola e na esfera social. E, ainda, focalizar as diversas formas desse gênero como o objeto de reflexão

da linguagem como prática social. E compreender também que a teoria do gênero, ou gênero do

discurso, centra-se no estudo das situações de produção dos enunciados ou textos e seus aspectos sócio-

históricos. Desse modo, o trabalho com o gênero textual “Artigo de Opinião”, procura aprimorar a

modalidade de ensino da escrita. Assim, será possível compreender aspectos do gênero enquanto sua

manifestação social, sobretudo pelo fato da sua realização, enquanto gênero “Artigo de Opinião”, ser

um gênero que prioriza os aspectos da argumentação, da refutação e tomada de ponto de vista, em que

os estudantes mobilizam os recursos da língua para defender uma determinada posição em frente a

determinado aspecto social. Isso faz com que esse gênero textual exija um maior domínio da escrita em

sua modalidade de reflexão por parte dos estudantes.

Escrita; Gênero \"Artigo de 

Opinião\"; Língua Portuguesa;

PORTUGUÊS GISLAINE BEZERRA

Sequência expandida de 

leitura literária: Galiléia, 

de Ronaldo Correia Brito

A prática escolar de leitura tem como objetivo formar leitores críticos. Entretanto, no que se refere à

abordagem do texto literário, ainda vemos uma escola formalista que prioriza a história da literatura, as

características estéticas e estilísticas e os períodos literários. A fim de sugerir alternativa metodológica

para a prática da leitura literária em sala de aula, este projeto de intervenção se pauta nas concepções

de letramento literário, considerando as sugestões de Rildo Cosson (2014) para a elaboração de

sequência didática de leitura. A proposta é a de desenvolver sequência de leitura com base na chamada

Sequência Expandida, a partir da obra Galiléia, de Ronaldo Correia de Brito, publicada em 2008. As

atividades serão desenvolvidas em sala de aula com os alunos do ensino médio.

Leitura Literária; Sequência 

Expandida; Texto 

Contemporâneo.

PORTUGUÊS

KATIA CRISTINA 

CUNHA OGATA

Sequência expandida de 

leitura literária: O filho 

eterno, de Cristovão 

Tezza

O presente projeto tem por finalidade apresentar aos alunos do 3º ano do Ensino Médio uma obra

contemporânea, O filho eterno de Cristovão Tezza, a partir da sequência expandida de leitura,

sistematizada por Rildo Cosson. É importante reconhecer que o verdadeiro saber literário necessita da

escola para concretizar sua prática, pois a mera leitura de textos literários não produz o efeito de

humanização que se busca, envolvendo o prazer da leitura sem esquecer o compromisso do

conhecimento que o saber necessita. É preciso reinventar a realidade por meio de textos literários,

capazes de construir uma nova linguagem, trazendo novas emoções, sentimentos, críticas e vivências do

homem. Assim, cabe ao professor buscar novas práticas educacionais partindo da leitura de teóricos

sobre o letramento literário, a fim de efetivar sua atuação na sala de aula, envolvendo os educandos

verdadeiramente no processo educacional.

escola; literários; literatura; 

humanização



PORTUGUÊS

MARA DELVAZ GARCIA 

GANDOLFO

A sequência didática no 

ensino de Língua 

Portuguesa: uma 

ferramenta para a 

apropriação do gênero 

textual “resenha de 

filmes”

A busca incessante pela maior eficiência do ensino institucionalizado da língua materna resulta na

criação de políticas públicas e adoção criteriosa de suportes teóricos metodológicos pertinentes. Neste

cenário conceitual destaca-se o trabalho com os gêneros textuais reafirmando o objetivo maior da

disciplina da Língua Portuguesa no âmbito escolar, qual seja, o de proporcionar significativo letramento

dos educandos à luz da concepção sócio-histórica. Os aportes deste referencial teórico preveem um

ensino pautado nas práticas sociais reais de interação pela linguagem, tomando o discurso como prática

social, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares do Paraná. Neste

sentido o presente projeto, com base no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), tomará como objeto de

ensino/aprendizagem o gênero textual resenha de filmes dada a sua estrutura predominantemente

argumentativa, exigindo do aluno exercitar capacidade específica de expor/defender opiniões e

propiciar o desenvolvimento do seu pensamento crítico, bem como a consciência reflexiva. Para tal

intento, o ensino do referido gênero será subsidiado pela proposta da Sequência Didática (SD) e a

intervenção prática em uma turma de 9º do Ensino Fundamental com vistas a instrumentalizá-la no

domínio das características funcionais e linguístico-discursivas do gênero em questão, bem como sua

materialização e aplicabilidade no contexto social. Durante a implementação da proposta na escola

serão coletados dados, pré e pós intervenção, que nortearão a sistematização dos resultados e reflexão

sobre a validação da mesma.

Gêneros textuais; resenha de 

filmes; sequência didática.

PORTUGUÊS

MARLI DE LOURDES 

INOCENTE

Tecnologias e relações 

humanas: um resgate dos 

valores sociais de 

convivência por da leitura 

recepcional

Proporcionar às aulas de Língua Portuguesa uma reflexão entre leitura e leitor como um processo de

tornar esta ação prazerosa, participativa e dinâmica, visto que a formação do leitor no ambiente escolar

propõe experiências de atividades por meio dos gêneros discursivos como um espaço promissor para a

sua formação nas diversas práticas educativas. Este projeto visa uma necessidade de despertar o

interesse por meio da leitura da estética recepcional e resgatar as tomadas de decisões e interações

sociais que permitam a expansão da oralidade, da leitura e da escrita, frente às novas tecnologias.

Bordini e Aguiar (1993) através do Método Recepcional buscam aprimorar os valores humanos de

convivência entre o autor e o leitor, proporcionando por meio da leitura de recepção relações

desafiadoras.Desta forma, o trabalho oportuniza contatos referentes à promoção da leitura com

atividades pedagógicas e pessoais , reiterando os valores humanos de convivência e desenvolvendo

teoria e prática das tecnologias tão importantes para a comunicação, na certeza de que estas porém,

não substituirão a presença, a comunicação pessoal, o abraço e o contato humano.

Método recepcional;Formação 

do leitor;Tecnologia.



PORTUGUÊS

REGIANE DOS SANTOS 

VIEIRA

Uma proposta de 

sequência didática com o 

gênero \"crônica\" no 

Ensino Fundamental

As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná – DCE –, centradas em uma visão interacionista da

linguagem, propõem, como “conteúdo estruturante” do ensino da Língua Portuguesa, o discurso como

prática social, elegendo os gêneros textuais como conteúdo básico. Defendem, dessa forma, o trabalho

com os gêneros que circulam socialmente, especialmente aqueles de maior exigência em sua elaboração

linguístico-discursiva. Nessa perspectiva, este projeto toma o gênero como objeto/instrumento de

ensino, por entender que, dentro dessa nova concepção de letramento, o ensino da língua materna deve

possibilitar ao aluno a sua compreensão e domínio. Voltada a alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental,

a proposta tem como objetivo a elaboração de uma sequência didática com o gênero “crônica”, com

vistas a testar sua validade no letramento desse público-alvo. A linha de estudos é a do Interacionismo

Sociodiscursivo (ISD), conforme postulado por J.P. Bronckart, B. Schneuwly, J. Dolz, entre outros. Para a

ação concreta de ensino dos gêneros, a dimensão didática do ISD vale-se de dois instrumentos para a

efetivação da transposição didática: o modelo do gênero e a sequência didática – os quais nortearão a

execução da intervenção em sala de aula. O resultado almejado é a contribuição para as pesquisas sobre

letramentos, objetivo encampado pelas DCE, por meio da construção e desenvolvimento com os alunos

de estratégias ativas de leitura e escrita, tomando a crônica como objeto unificador do ensino. Durante a

ação prevista de implementação da sequência didática na realidade escolar, espera-se coletar dados

para posterior análise e reflexão.

Gêneros textuais; sequência 

didática; crônicas.

PORTUGUÊS

SIMONE FOGACA 

GASOLI

Leitura e produção 

textual a partir de contos

As condições atuais permitem repensar o ensino da leitura e da escrita, considerando não só o

conhecimento didático acumulado, mas também a interdisciplinaridade de todas as áreas. Cabe à escola

ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral e escrita nas diversas situações comunicativas, especialmente

nas mais formais. Este projeto trata de propor situações com sequências didáticas nas quais as

atividades façam sentido de fato para o aluno para que o mesmo possa ser incentivado e motivado a ler

e escrever de maneira correta. A escola tem a função de promover a aprendizagem com procedimentos

eficazes, tanto de fala como de escrita, em contextos mais formais, proporcionada por meio do trabalho

com o gênero conto. A escolha pela linha de estudo nasceu da necessidade de superar as dificuldades de

muitos alunos em relação à disciplina de Língua Portuguesa, mais especificamente da preocupação com

muitos jovens que chegam ao 7º ano do ensino fundamental sem o domínio da leitura e da escrita. O

objetivo deste artigo é possibilitar uma reflexão sobre as leituras feitas em sala de aula e propor

atividades que utilizem o gênero conto como recurso pedagógico e de interação na produção de textos

orais e escritos e na língua oral e escrita, pois as evidências de fracasso escolar apontados em vários

estudos sobre o assunto requer a necessidade da reestruturação do ensino de Língua Portuguesa, com o

objetivo de encontrar formas de garantir, de fato, a aprendizagem da leitura e da escrita.

contos; ensino; aprendizagem; 

leitura; escrita



PORTUGUÊS

THAIS CELI CARVALHO 

GUIMARAES O Ladrão de Raios

Mesmo com tanto empenho para a democratização da leitura em nosso país, cerca de 21 milhões de

brasileiros afirmam que leem por obrigação, segundo o Instituto Pró-livro, na pesquisa Retratos da

Leitura no Brasil, em sua 3ª edição. Dessa forma, sendo a escola o local onde se realiza a maior parte

das atividades de leitura com caráter formativo e emancipador, a presente proposta pretende partir da

leitura desafiadora das trezentas e oitenta páginas do primeiro livro da saga Percy Jackson e os

Olimpianos, O Ladrão de Raios, para ampliar a discussão sobre temas elencados na trama, com textos

verbais e não-verbais de teores estéticos diferenciados. Para tanto, um roteiro de leitura, que divide a

obra em quinze encontros semanais foi desenvolvido, contemplando também os textos e atividades de

ampliação e aprofundamento. Como apoio, as tecnologias digitais de informação e comunicação

presentes na escola servirão ao intenso trabalho com o desenvolvimento do ser-leitor. Vale ressaltar que

este será desenvolvido com alunos de um 6º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Monteiro

Lobato, de Cornélio Procópio – PR.

Ensino-aprendizagem; Leitura; 

Literatura; Tecnologias

PORTUGUÊS

VALDIRENE FATIMA DE 

OLIVEIRA

A desconstrução do 

preconceito racial, sob 

uma ótica de 

humanização.

A leitura é um instrumento mediador de contato e percepções com o mundo. Por meio dela é possível

que o homem construa e estabeleça relações para o seu desenvolvimento cultural e social. O trabalho

proposto tem como objetivo desenvolver a capacidade de raciocínio crítico para a leitura de mundo por

meio de textos literários. A teoria que dá embasamento teórico é o método recepcional de Bordini e

Aguiar, 1988, o qual proporciona uma interação entre autor, obra e leitor no momento da leitura,

através de uma proposta humanizadora, transportando-a de maneira interativa e crítica aos

acontecimentos sociais. Sendo assim, propõe-se desenvolver nos alunos competências para o

protagonismo social, para a reflexão acerca da capacidade de diálogo sobre o universo da leitura,

tornando-a mobilizadora dos campos de investigação, multiplicadora de olhares e ampliadora de novos

meios possíveis de expressão através do trabalho com preconceito racial.

Método 

Recepcional;Preconceito;Conscie

ntização Crítica

PORTUGUÊS

VALDIRENE ORTIZ DE 

OLIVEIRA

Narrativa contemporânea 

e a formação do leitor: 

todos contra o bullying

O projeto “Narrativa Contemporânea e a Formação do Leitor: todos contra o bullying” é parte integrante

do Caderno Pedagógico intitulado “Narrativas Contemporâneas em sala de aula: sequências didáticas de

leitura literária”, que tem como objetivo a formação de leitores competentes, isto é, um sujeito que seja

ativo no processo de leitura, que decodifique sinais e faça escolhas, preencha lacunas e se solidarize com

o autor, completando o seu trabalho de criação. Para tanto, foi selecionado como corpus literário para

esta unidade o livro Todos Contra D@nte, de Luís Dill (2008), que aborda a temática do bullying. A

escolha desta obra está relacionada ao fato de se acreditar que o trabalho com uma narrativa juvenil

contemporânea pode gerar a predisposição para a leitura e o consequente desencadeamento do ato de

ler, uma vez que será oferecido um livro próximo à realidade do aluno, levantando questões

significativas para ele. O projeto será implementado no 8.º ano do ensino fundamental da Escola

Estadual Maria Pereira, município de Leópolis, tendo como objetivo produzir sequências didáticas

expandidas a partir da proposta de letramento literário (2006 ), de Rildo Cosson, com enfoque no gênero 

romance.

Letramento Literário; Narrativa 

Juvenil Contemporânea; Bullying.



PORTUGUÊS

WIRGINIA PORTELA 

BARBOSA SILVA

A APROPRIAÇÃO DO 

GÊNERO “CARTA DO 

LEITOR” COMO 

MEDIADOR DO 

PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DA 

LÍNGUA PORTUGUESA

Dentre os objetivos da disciplina de Língua Portuguesa na escola está o de proporcionar o letramento

nos mais diversos gêneros textuais, condição para a interação do educando na vida social e profissional.

É nesse sentido que este projeto, com base no Interacionismo Sociodiscursivo toma o gênero textual

como objeto e instrumento de ensino da língua materna, materializando uma proposta de sequência

didática para o gênero “carta do leitor”, para que o aluno dele se aproprie, inserindo-se nas práticas

letradas que o exigem. A abordagem de ensino de língua materna baseada nos gêneros textuais

encontra respaldo tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, como nas Diretrizes Curriculares do

Paraná, pois se considera que os gêneros, tomados como objetos e instrumentos de ensino, podem

proporcionar maior interação e dialogicidade no processo de letramento escolar, ao oportunizar

situações mais próximas aos contextos reais de comunicação. A intervenção prática no âmbito escolar

será voltada para alunos do Ensino Fundamental, com vistas a instrumentalizá-los quanto às

características funcionais e linguístico-discursivas do gênero referido, incluindo-se a consciência de sua

aplicabilidade e materialização no contexto social. Durante a implementação na escola, serão coletados

dados pré e pós-intervenção, com vistas à sistematização dos resultados e reflexões sobre a validade da

proposta.

Língua portuguesa; gêneros 

textuais; carta do leitor; 

sequência didática.

PORTUGUÊS ANA PAULA ISTSCHUK

Adaptação 

cinematográfica: uma 

estratégia de leitura

Este projeto de intervenção Pedagógica pretende aplicar o uso de adaptações literárias para o cinema,

enquanto recurso para uma proposta de estudo que aconteça em paralelo à literatura oferecendo

possibilidades de estudos comparativos e de análises, podendo instigar o interesse literário por uma

determinada obra, bem como promover a criticidade em relação às obras literárias e ao cinema.

Literatura; cinema; leitura; 

método recepcional.

PORTUGUÊS

CASSIA REGINA C DE 

FREITAS

O uso das TIC no processo 

de ensino-aprendizagem - 

Portal Dia a Dia Educação - 

objetos educacionais

Pretende-se colocar à disposição dos professores meios de como buscar e aplicar os recursos disponíveis

no portal Dia a Dia Educação, no que diz respeito à preparação de aulas, como: ilustrar, complementar,

informar, exemplificar e aprofundar os conteúdos a ser ministrados com objetos de aprendizagem.

TIC; Objetos de aprendizagem; 

Recursos didáticos; Portal Dia a 

Dia Educação.

PORTUGUÊS

DALMIRA INES 

BERNARDI

CONTRIBUIÇÕES DA 

LEITURA DE IMAGENS NA 

FORMAÇÃO DO ALUNO 

LEITOR: EXPLORANDO OS 

GÊNEROS TEXTUAIS 

CHARGE E TIRINHA COM 

FUNDAMENTOS DA 

TEORIA SEMIÓTICA

A intervenção proposta neste projeto, fundamentada na teoria semiótica, tem por objetivo discutir e

desenvolver com professores de língua portuguesa atividades de leitura com gêneros textuais cuja

construção se fundamente na utilização de imagens, tendo como objeto charges e tirinhas, aqui

considerados gêneros discursivos promissores para a melhoria da qualidade das aulas e uma prática

leitora capaz de vialibilizar uma aprendizagem significativa, visto oportunizar o desenvolvimento do

senso crítico do aluno, o que contribui para ampliar seu universo de leituras. Leitura; Charge;  Tirinha



PORTUGUÊS EDILSON JOSE KRUPEK

Sequência Didática para o 

gênero discursivo Conto 

Literário

O projeto compreende a elaboração de uma Sequência Didática (SD) para o gênero discursivo “Conto

Literário”, englobando conteúdos presentes na Proposta Pedagógica Curricular (PPC) para o 1º trimestre

do 1º ano do Ensino Médio do Colégio no qual ele será implementado. A SD contemplará as práticas

discursivas da leitura, oralidade e escrita, bem como a prática didática de análise linguística, a partir da

abordagem dos elementos que caracterizam todo gênero, que são o conteúdo temático, a construção

composicional e o estilo. Também objetiva introduzir os estudantes que ingressam no Ensino Médio na

análise de textos literários, prática imprescindível nesse nível de ensino. A fundamentação deste

trabalho está pautada principalmente pela teoria dos gêneros, partindo dos pressupostos de

Bakhtin/Voloschinov – teóricos que fundamentam as Diretrizes Curriculares Orientadoras para o ensino

de Língua Portuguesa na rede pública do Paraná –, e dos precursores da metodologia das Sequências

Didáticas para o ensino dos gêneros, Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz.

Sequência Didática; Gêneros 

discursivos; Conto literário.

PORTUGUÊS

ELIANE ANTUNES 

CHIPANSKI

A Propaganda presente 

na mídia como tema para 

o Ensino da Leitura e 

Produção de Texto

O presente projeto visa demonstrar ao professor como se pode inserir o uso das mídias como recurso

pedagógico, destacando as possibilidades e eventuais benefícios ao se estabelecer o diálogo do aluno

com as linguagens da mídia. Visando a inserção do aluno no espaço público, pela exposição sistemática

de conteúdo midiático e pela interpretação do sentido de seus elementos na vida da sociedade. O

principal objeto de estudo será a publicidade, por fazer parte do cotidiano na vida do aluno e constituir

para o professor um repertório de frases e imagens cuja abordagem não se esgota e propicia a

construção da criticidade, valores e atitudes nos jovens estudantes. Com a publicidade se oportuniza a

informação atualizada e o posicionamento, pela produção de textos, sobre questões relevantes em

circulação no espaço público através de análise e interpretação do que se diz sobre elas em blogs,

facebook, revistas e outros fóruns na internet. As atividades planejadas e mediadas pelo professor, os

levará a uma reflexão e ampliação da visão de mundo através de debates sobre a sua realidade e

experiências vividas, favorecendo assim a compreensão, comparação e formação de opinião crítica e

própria. Dessa forma pretende-se agregar a tecnologia nos currículos para melhorar as habilidades

básicas de letramento, tornando-as significativas e produtivas para os educandos e docentes.

Mídias, Espaço Público, 

Publicidade, Produção de textos, 

Experiências, Opinião Crítica.

PORTUGUÊS

EUNICE FUHRMANN 

BRUM

Mídia e drogas - Uma 

discussão voltada para a 

leitura e produção de 

textos

Nossos alunos fazem parte de uma geração chamados nativos digitais, usam e abusam da tecnologia

dentro e fora da escola, nunca leram e escreveram tanto como estão fazendo agora,no entanto, falta-

lhes aliar à tecnologia , a informação e o conhecimento que julgamos necessários à formação

acadêmica.Desta forma, abordar o tema drogas, problema presente na maioria das escolas, é

fundamental para que se fale no assunto e se busque estratégias para contra-argumentar com os clichês

já estabelecidos pelos consumidores de substâncias prejudiciais à saúde , à família e à sociedade.Usar

músicas e as ferramentas da informática são aliados indispensáveis para se tratar de um tema com

tamanha seriedade como as drogas. Tecnologia, informação e drogas



PORTUGUÊS

GISELE DO ROCIO 

BORGES

Vozes Femininas na 

Literatura Brasileira

A figuração feminina na literatura brasileira, estudada a partir de contos propostos. Através de uma

revisão da história oficial, em busca da construção de uma alteridade e legitimação do universo feminino

em detrimento de uma escrita patriarcal. Literatura; Mulher,; Escrita

PORTUGUÊS

JOEL HYPOLITO 

ZANARDINE

A música contribuindo 

para a aprendizagem da 

Língua Portuguesa e na 

produção de textos 

significativos

A prática de produção de textos se apresenta como uma atividade desafiadora nos espaços escolares. A

escrita, ao ser concebida como um processo enunciativo-discursivo, requer dos sujeitos envolvidos o uso

intenso da própria linguagem na apropriação desse objeto. É sob esse prisma que o projeto de

intervenção pedagógica – PDE 2014 - a ser exposto, volta-se para o interior da sala de aula com o intuito

de analisar em que medida as interações em aula permitem por em ação um dado gênero discursivo na

sua verdadeira acepção, não como um simples mote de cunho metodológico, nesse caso o texto de

opinião, e de argumentação a fim de refletir sobre ele com vistas a constituir um conhecimento que se

torne operacional para professores e estudantes quando diante de uma tarefa/situação de produção de

texto que requeira as propriedades inerentes desses mesmos gêneros.

Gêneros discursivos;gumentação; 

opinião; música;

PORTUGUÊS

MARCIO ROBERTO 

NEVES PADILHA

O uso e a produção de 

imagens no contexto 

escolar

Apesar da riqueza semântica que uma imagem oferece, infelizmente percebemos que os professores

não fazem uso de todas as potencialidades que este recurso oferece para a formação de leitores. Nos

livros didáticos percebemos que as imagens possuem um caráter secundário. É como se o único objetivo

para o seu uso é a questão estética da diagramação daquele material. Sendo assim proponho neste

trabalho uma capacitação, a criação de um grupo de estudos e a confecção de um caderno pedagógico

para discutir o tema e encaminhar propostas metodológicas para explorar esta mídia para a

aprendizagem significativa, além da escritura de um artigo com os resultados apresentados na

intervenção pedagógica.

fotografia; imagens; recurso 

didático; metodologias

PORTUGUÊS

MARIA CRISTIANE 

PAMPUCHI SECHETO

Brevidades poéticas: A 

formação do leitor de 

literatura a partir do 

estudo de microcontos 

multimodais e haicais em 

interface com a 

linguagem fotográfica.

Estratégias para a formação do leitor de literatura por meio de microcontos multimodais e haicais em

interface com a linguagem fotográfica. As teorias dos multiletramentos, do letramento literário e o

Método Recepcional fundamentam as práticas a serem desenvolvidas na Intervenção Pedagógica na

escola.

Microcontos e haicais; fotografia; 

letramento literário e 

multiletramentos; Método 

Recepcional.

PORTUGUÊS

MARIA DO CARMO 

SOARES DE BRITO

As barreiras e limitações 

na linguagem escrita: as 

novas tecnologias e 

outras práticas com 

possibilidades de 

superação.

O presente projeto tem como foco o processo de aquisição da linguagem escrita dos alunos do ensino

fundamental II (6º ao 9º ano), partindo da reflexão sobre as práticas já adotadas com o trabalho textual

escrito, as dificuldades de escrita apresentadas pelos alunos e as possibilidades de trabalho para a

superação das mesmas. Nesse sentido, verificar se nas estratégias da efetivação desse trabalho no

contexto escolar, a questão do letramento, tem sido relevante. Será analisado também se o uso das

novas tecnologias e aplicativos existentes conseguiria tornar as atividades com a linguagem escrita algo

mais significativo, agradável e prazeroso aos alunos.

Linguagem escrita; Dificuldades; 

Estratégias de trabalho; 

Letramento; Uso das tecnologias.



PORTUGUÊS

MARIA DO SOCORRO 

DA SILVA Literatura brasileira

O Projeto de Intervenção Pedagógica é destinado ao desenvolvimento de atividades diversificadas na

área de Língua Portuguesa para alunos do 9° ano do ensino fundamental sobre a temática: A

importância da leitura e interpretação de obras literárias da Literatura Brasileira. Essa temática ressalta

a importância de se fomentar aulas interativas e problematizadoras, a fim de que os educandos possam

se tornar atores críticos e capazes de enfrentar os desafios do processo de ensino-aprendizagem a partir

de discussões sobre assuntos que perpassam o seu cotidiano, como o racismo, a violência, a política,

entre outros. A estratégia de sensibilizar o alunado pela articulação entre temas recorrentes no

cotidiano e a leitura literária é uma forma de dar nova significância ao aprendizado da língua portuguesa

e dar vazão a questões antes secundarizadas para privilegiar, por exemplo, ações que beneficiem a

compreensão dessas obras literárias, pois sabe-se da importância da leitura e interpretação dessas no

processo de ensino e aprendizagem que visa despertar o interesse do educando pela leitura dos

clássicos brasileiros. Conforme as Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental , as habilidades

de leitura nas aulas de língua portuguesa podem ser desenvolvidas de diversas maneiras, entre elas na

seleção de textos de diferentes esferas sociais e gêneros, como a literatura brasileira.

Língua portuguesa; literatura; 

clássicos brasileiros; leitura.

PORTUGUÊS

NEILI GONCALVES DE 

LIMA

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

ENVOLVENDO 

DIFERENTES TIPOLOGIAS 

TEXTUAIS OBSERVÁVEIS 

EM LETRAS DE MÚSICA

O presente projeto apresenta uma reflexão sobre a linguagem baseada nas ideias de Mikhail Bakhtin,

segundo ele, o ensino de Língua Portuguesa deve ser visto como uma atividade sociocultural e

sociointeracional. Embasados nessa concepção vamos propor práticas de oralidade, leitura e escrita na

perspectiva do letramento.Para isso usaremos as músicas, pois elas são atrativas e possibilitam que os

alunos lidem com universo textual conhecido, propiciando assim a condução didático-pedagógica na

linha da aprendizagem significativa.

LEITURA;ESCRITA;GÊNEROS 

DISCURSIVOS;MÚSICA

PORTUGUÊS REINOLDO HEY

A contribuição dos 

quadrinhos para o 

letramento

O presente projeto tem como objetivo contribuir para o letramento dos estudantes dos anos finais do

ensino fundamental do Colégio Estadual La Salle, em Curitiba, através dos quadrinhos. Foi escolhido esse

gênero discursivo para o trabalho efetivo em sala de aula por se acreditar que a complementação das

linguagens verbal e não verbal, presentes nos quadrinhos , não só estimulará a leitura do gênero

específico selecionado , bem como incentivará outras leituras, de gêneros diferentes. A concepção da

linguagem como um ato dialógico , fundamentada na Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss ,

consolidada no Método Recepcional , de Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar , norteará o

processo de intervenção pedagógica , visando à formação de um leitor reflexivo e crítico , capaz de

interagir com os textos/contextos , de localizar informações explícitas e de fazer inferências das

implícitas e com competência suficiente, adequada à sua idade/série , na produção escrita de

quadrinhos , de acordo com seus elementos composicionais.

letramento; 

quadrinhos;linguagem não-verbal



PORTUGUÊS

SIMONE DE OLIVEIRA 

CHRISTONI

Vivenciando a Literatura: 

da leitura à dramatização 

do conto Noite de 

Almirante, de Machado 

de Assis

A proposta do presente projeto é voltada para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, com a

finalidade de trabalhar a leitura de textos literários, de forma positiva, fazendo com que essa seja tão

divertida e prazerosa, quanto assistir ao lançamento de um novo filme, a um vídeo ou peça de teatro,

enfim, mostrá-la enquanto arte, com as suas próprias especificidades, particularidades, as quais podem

ser muito interessantes e envolventes, verdadeiro entretenimento. Além disso, o aluno deve ser levado

a perceber que, o ato de ler, é um direito humano, parte essencial da formação integral do indivíduo.

Por meio de rodas de leitura, mediadas pelo professor, utilizando-se da técnica da dramatização e da

oralidade, será trabalhado o conto de Machado de Assis, Noite de Almirante, como parte de uma

sequência, orientada com o fim de apresentar ao aluno o mundo dos clássicos, encantando-o para

leituras de novos textos, mais complexos, como as narrativas longas.

Conto, Machado de Assis, 

Dramatização

PORTUGUÊS TANIA MARIA ACCO

Contação de histórias por 

meio de contos de Edgar 

Allan Poe

Este projeto de intervenção pedagógica tem por objetivo propor a arte da contação de histórias, através

de contos do escritor norte-americano Edgar Allan Poe (século XIX), como forma de \"seduzir\" os

estudantes à leitura das obras clássicas da literatura universal, tão necessária para o conhecimento do

ser humano e de sua trajetória histórica. Espera-se que a implementação deste estudo possa constituir-

se em contraponto interessante à era digital, que tanto atrai os adolescentes e jovens na

contemporaneidade.

Contraponto à era digital; 

literatura; contos de Edgar Allan 

Poe

PORTUGUÊS

BALVINA ANTONELLO 

REICHEMBACH

Projeto de Leitura e 

Escrita Sherazade: Quem 

lê, conta ou escreve um 

conto...aumenta seu 

conhecimento.

Estando agora em momento de estudo pelo programa de desenvolvimento Educacional (PDE) que nos

permite um tempo de maior estudo e de ações concretas voltadas ao ensino, senti a necessidade de

trabalhar com a leitura na escola, dadas as imensas dificuldades que, diariamente, se comprova no seio

dos processos educativos e de nosso fazer pedagógico cotidiano. O objetivo deste projeto, portanto, é

apresentar diversas possibilidades e diversos encaminhamentos teórico-metodológico para o

desenvolvimento de um trabalho com a leitura e a literatura, como forma de contribuir para a formação

de sujeitos críticos, letrados e com possibilidades autônomas na tomada de suas decisões. Acreditando

que o espaço escolar é um dos lugares propícios para desenvolver este projeto de modo a possibilitar

aos educandos diferentes práticas de leitura que supram essa deficiência respeitando seu processo

evolutivo, de modo singular e idiossincrático. Este estudo requer continuidade e persistência, portanto

ultrapassará nosso período de professor participante do PDE, e esta é uma certeza que nos ilumina e

move na direção da efetivação deste projeto de intervenção pedagógica e, para além dele, de modo que, 

aos poucos, possamos colaborar no processo de formação de novos e interessados leitores e, do

processo de formação integral de nossos educandos. Nosso projeto objetiva, ainda, proporcionar aos

educandos a leitura de uma diversidades de gêneros textuais, no intuito de desenvolver práticas de

leitura para que estes se tornem indivíduos e críticos na sociedade, que saibam dialogar e defender seu

ponto de vista sobre diversos assuntos.

Prática;leitura;Ensino 

Aprendizagem; Redes sociais



PORTUGUÊS

FATIMA MARIA 

MENINO

LITERATURA COMO UMA 

VIA PRAZEROSA DE 

LEITURA E ESCRITA NO 

ENSINO MÉDIO:desafios e 

estratégias

Trata nosso projeto de intervenção pedagógica de analisar a problemática de como vencer o desafio de

levar nossos alunos a ler clássicos da literatura brasileira utilizando a Tecnologia de comunicação Digital

TCD como ferramenta aliada complementar, tendo em vista que se diz que os jovens não gostam de ler

.Assim como ler é sempre um desafio e exige dedicação por que não associá-lo a TCD e as redes sociais,

sendo que estas são de domínio e interação entre os jovens. Tem ainda, nosso projeto, o objetivo

proporcionar aos alunos do ensino médio a leitura dos clássicos da literatura nacional de modo

prazeroso e interessante usando estratégias interessantes e atrativas para que o gosto de ler se faça

parte no cotidiano de nossos estudantes, de modo que eles entendam que por meio da leitura estarão

ampliando seus conhecimentos. Nossas estratégias e metodologia serão, aplicadas em trabalhos

coletivos, de interação e interatividade, a partir da leitura de obras de nossos clássicos nacionais

agregando às leituras, situações de ensino aprendizagem com o auxilio da tecnologia e das redes sociais,

criando blogs e páginas web como ferramentas auxiliares do processo de leitura e escrita aproveitando o

fato de que nossos educandos possuem habilidade e competência quanto a utilização da tecnologia.

Também faremos atividades no laboratório de informática, como produção de vídeos, divulgação, em

redes sociais, compartilhando trabalhos, e, também conhecendo os clássicos disponíveis online. Faremos

igualmente exposição de trabalhos, e apresentação dos mesmos durante a “Feira do conhecimento”, um

espaço destinado aos alunos, para apresentação de seus trabalhos em nosso colégio.

Leitura, clássicos da literatura; 

escrita; redes sociais;

PORTUGUÊS

JANETE KUHNEN 

MARQUES

LITERATURA E ARTE UMA 

CONEXÃO INTER E 

TRANSDISCIPLINAR: 

transversalizando telas, 

toques e textos.

O objetivo é possibilitar ao aluno a leitura de textos literários, visuais e musicais. E a partir dessa leitura

produzir os seus próprios haicais observando as suas características e propriedades. Além, de promover

a inclusão digital por meio das atividades em ambientes virtuais, pois essa é uma aliada no processo de

ensino-aprendizagem. Pretendemos desenvolver uma pesquisa sobre a origem do haicai, principais

autores japoneses, brasileiros e paranaenses em consonância com as Artes Visuais, em especial a obra

de Van Gogh, por entendermos que a leitura e a literatura são essenciais para o ser humano, uma vez

que ambas desenvolvem a percepção crítica sobre determinado assunto. Faremos visita a biblioteca

municipal e ao Parque Ecológico da Usina Foz do Chopim para que os alunos façam fotografias da

paisagem que mais lhes impressionam para fazermos a produção de Haicais que serão expostos no site

da escola, blog da turma e redes sociais, além da apresentação a comunidade na Feira do Conhecimento

do colégio. O projeto será desenvolvido numa turma de Segundo Ano do Ensino Médio, pois visa

abordar a importância do ensino da Literatura no Ensino Médio por meio do estudo da arte de Van Gogh

e haicai numa perspectiva sociointeracionista embasada na transdisciplinaridade e transversalidade que

oferece um procedimento de vivência de conhecimento e aprendizagem através de mídia digital. Pois

vivemos em uma sociedade tecnológica, na qual o acesso à informação é rápido e amplo, por isso temos

que valermos de todos os recursos para minimizarmos a quantidade de pessoas que apresentam

dificuldades de leitura e compreensão. Literatura; Arte; Haicai; Mídia



PORTUGUÊS

HELENA DIRCE 

SARTORI

Ferreira Gullar: o poeta 

das indagações

O projeto de intervenção pedagógica com a temática sobre a poesia social de Ferreira Gullar trabalhará

com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, no Col. Est. Prof. Flávio Warken, com o objetivo interpretar a

poesia social desse poeta maranhense. José Ribamar Ferreira nasceu no dia 10 de setembro de 1930, na

cidade de São Luís, capital do Maranhão. Em sua trajetória poética em 1975 publica a obra Dentro da

noite veloz, nessa obra trará temas socias, como o desemprego, fome, miséria e morte. A

implementação será feita a partir das poesias gullarianas através das leituras, interpretações e

produções poéticas dos alunos. Para a relevância do projeto, fazem-se necessárias algumas indagações:

As poesias de Ferreira Gullar podem contribuir para melhores resultados ao que se refere à leitura e

compreensão de poemas? Como Ferreira Gullar problematiza a realidade em sua poesia? O exame de

tais indagações tem com suporte as reflexões de Ferreira Gullar (2008) e ocorrerá a partir da

intervenção do professor como mediador, disponibilizando materiais impressos e o uso das TICs

(Tecnologias de Informação e Comunicação ) para pesquisa, para que os alunos possam interrogar,

refletir e agir. A leitura poética pode contribuir para a emancipação do sujeito, possibilitando a

oportunidade de aprofundamento e com isso ampliar seu conhecimento histórico e vocabular. Nessa

perspectiva espera-se que as poesias de Ferreira possam servir para instigar, desafiar e atrair o aluno

para a prática da leitura poética.

Leitura; Poesia social; Ferreira 

Gullar; Produção escrita

PORTUGUÊS INES SONDA

Em poucos versos, 

quantos segredos...

Este projeto de intervenção pedagógica na escola tem como proposta de trabalho um estudo dos haicais

de Millôr Fernandes. Será desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual

Juscelino Kubitschek de Oliveira, com o intuito de: i) contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade

para a leitura e favorecer a compreensão de textos poéticos literários por meio de haicais brasileiros de

Millôr Fernandes; ii) proporcionar ao aluno o conhecimentos de haicais escritos por poetas paranaenses

como Paulo Leminski, Helena Kolody, Alice Ruiz e Carlos Luz; e iii) estimular ao aluno a escrita de haicais,

sendo essa uma proposta desafiadora para o crescimento e o estímulo na formação do aluno leitor. A

metodologia utilizada para a didatização do gênero discursivo haicai brasileiro é o Plano de Trabalho

Docente de Gasparin – PTD gaspariniano –, pois contempla as cinco etapas propostas pela Pedagogia

Histórico-crítica, fundamentada em Dermeval Saviani. Para o desenvolvimento das unidades ou conjunto

de conteúdos, as etapas são assim divididas: prática social inicial, problematização, instrumentalização,

catarse e prática social final. A fundamentação teórica que utilizamos para nortear este projeto são os

pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin, acrescida das contribuições de Lunardelli, Marcuschi,

Kleiman e Silva. O projeto apresenta, além do exposto, a possibilidade de formar leitores competentes,

que compreendam aquilo que leem, que consigam ler o que não está escrito, que tenham a capacidade

de identificar elementos implícitos e estabelecer relações do texto com outros textos lidos.

gênero discursivo; haicai 

brasileiro; Millôr Fernandes; 

leitura.



PORTUGUÊS

MARIA NELDA MATIAS 

BASSI

DOCUMENTÁRIO: ”A 

ARTE DE FAZER” 

PRÁTICAS CULTURAIS DO 

BAIRRO CIDADE NOVA

Este estudo tem como temática de pesquisa o documentário como possibilidade para focalizar as

Práticas Cultural do bairro Cidade Nova formado por pessoas que vieram de diferentes regiões da

cidade, com opiniões, cultura e valores característicos de seus grupos de pertencimento, e que aos

poucos vêm formando novas identidades comunitárias ao longo dos anos. Essas identidades culturais se

atualizam por diferentes traços de expressões artísticas como música, dança, artes plásticas, artesanato

e também por expressões religiosas, entre outras. Isso implica em formar na escola cidadãos que

valorizem sua cultura com os significados que ela representa, para se aproximar da cultura escolar. A

partir desse cenário, o objetivo do estudo é elaborar, juntamente com os alunos e comunidade local,

documentários que propiciem a visibilização dos significados socioculturais das pessoas que residem no

bairro Cidade Nova. Para tanto, coloca-se como objetivos específicos fazer um levantamento dos

gêneros discursivos a serem lidos e/ou escritos pelos alunos como base para a elaboração de um

documentário, bem como construir, com os alunos, diferentes temáticas para sua elaboração,

trabalhando a forma composicional, estilística e sociocomunicativa dos gêneros discursivos decorrentes

dessas temáticas. Finalmente, apresentar os documentários feitos pelos alunos, para a comunidade

local. As estratégias para a elaboração do documentário se pauta nos conhecimentos empíricos dos

gêneros discursivos, seguindo orientações dos estudos propostos por Bahktin (1992) e Marcuschi (2002),

além de organizar o trabalho de acordo com a pedagogia histórico crítica de Gasparin (2003).

Documentário; Cultura; Gêneros 

Discursivos; Ensino

PORTUGUÊS

MARINALVA BATISTA 

LUIZ

Leitura de anúncios 

publicitários: indo além 

do desejo de posse

O estudo desenvolvido neste PDE aborda a leitura de anúncios publicitários na interação do

conhecimento científico com as práticas sociais dos alunos. Entendemos que o aluno precisa aprender a

realizar leitura crítica capaz de formar nele a superação do desejo de consumo apenas movido pelo

anúncio publicitário. Assim, o objetivo deste estudo é oportunizar aos alunos do 9º ano do Ensino

Fundamental a realização de leituras do gênero anúncio publicitário, proporcionando a compreensão

crítica e contextualizada às práticas sociais. A área da publicidade deixou de ser um instrumento de

venda para se transformar em fator econômico e social relevante, assim a propaganda tornou-se um

fenômeno econômico e social capaz de influenciar a modificar os hábitos de uma população no seu

conjunto (SANT’ANNA, 1981). A justificativa para sua realização reside na necessidade de promover o

uso cotidiano do conhecimento para a formação de cidadania. Neste projeto, investigamos como a

leitura realizada na escola pode contribuir para a formação de cidadania crítica e a inserção social dos

alunos de forma a compreender as dimensões do gênero anúncio publicitário. As teorias que embasam o

estudo são amparadas nos estudos de Bakhtin (1992), Kleiman (1999), entre outros autores que

contribuem para o desenvolvimento educacional em Língua Portuguesa. O aporte didático-metodológico

é fundamentado na Pedagogia Histórico-crítica, sobretudo, no Plano de Trabalho Docente, proposto por

Gasparin (2003) – o PTD gaspariniano -, compreendendo as cinco etapas do processo didático: a prática

social inicial, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social final.

leitura; gênero discursivo; 

anúncio publicitário; plano de 

trabalho docente.



PORTUGUÊS

ROSELI LEGNAGHI DE 

ALMEIDA

O uso das tirinhas on-line 

como ferramenta para 

desenvolver a leiturae a 

produção textual no 

ensino fundamental

A leitura é um importante instrumento para a aquisição de conhecimento, desenvolvimento de

criatividade e linguagem, ampliação de vocabulário e compreensão de texto e deve ser incentivada

desde a mais tenra infância para que se torne um hábito prazeroso ao indivíduo. A leitura e a produção

textual tem sido dois desafios para os professores do Ensino Fundamental. Diante disso, essa pesquisa

tem como problema norteador: Como colaborar para o desenvolvimento das habilidades de leitura e

produção textual dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, utilizando as tirinhas em suporte on-

line? O objetivo geral é desenvolver estratégias para o incentivo à leitura e escrita por meio das tirinhas

on-line. E os objetivos específicos são: Desenvolver a compreensão leitora; Desenvolver a produção

textual; Utilizar novas tecnologias de informação e da comunicação nas aulas e Trabalhar o gênero

textual tirinha. O uso de atividades complementares e que incorporem o uso de novas tecnologias pode

auxiliar a captar e manter o interesse da criança durante todo o processo de aprendizagem. Sabemos

que o professor deve procurar oferecer ao aluno os mais variados textos, a fim de que ele tenha contato

com discursos de características e registros de linguagem diversos, pois quanto mais denotativa a

linguagem mais fácil é a compreensão. Cremos que com o trabalho com tirinhas, na escola, estaremos

formando e incentivando na formação de leitores proficientes e auxiliando na produção textual dos

alunos.

tirinhas on-line; leitura; ensino 

fundamental;prodo textual.

PORTUGUÊS

SUELENE FERNANDES 

PEREZ

Marina Colasanti e 

Salvador Dalí: instigando 

a criatividade

O trabalho de implementação pedagógica MARINA COLASANTI E SALVADOR DALÍ: INSTIGANDO A

CRIATIVIDADE tem por objetivo desenvolver a criatividade interpretativa e a produção textual de alunos

do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Ulysses Guimarães. Para isso, a proposta é a leitura de

23 Histórias de um viajante, de Marina Colasanti, que apresenta traços da narrativa fantástica, como o

jogo de palavras como metáfora das situações do cotidiano, com personagens distantes ou perto de nós,

a permitir aproximações com o atual contexto sócio histórico. Aliando-se ao projeto serão também

examinados quadros de Salvador Dalí, com a finalidade do aluno interagir, por meio das imagens, com

múltiplas interpretações que a própria pintura surrealista sugere. De modo a estabelecer um diálogo que

propicie condições para imaginar sentidos e estabelecer relações com a realidade circundante. O projeto

será desenvolvido por meio da leitura dos contos de Colasanti, da pesquisa na Internet das obras de Dalí,

do debate em sala de aula sobre as características da narrativa e dos elementos constituintes do

fantástico em ambas obras. Com esse projeto pretende-se desenvolver no aluno estratégias

compreensivas que possibilitem instigar interpretações, em forma de debate e de produção escrita, que

as obras de Dalí oferecem e aproximam das narrativas de Colasanti.

conto; 

fantástico;surrealismo;produção



PORTUGUÊS

ANGELA MARIA 

PLENTZ BISCOLI

Gêneros discursivos e 

leitura: práticas 

pedagógicas através de 

textos e estratégias

Observando a dificuldade dos alunos com a leitura no contexto escolar e constatação com a falta da

leitura de mundo. Buscamos algumas estratégias que despertem o aluno para a leitura que o cerca no

seu dia a dia. Vivemos num mundo contextualizado e com milhões de informações ler e compreender é

uma necessidade básica para estar inserido na realidade, assim argumentamos ainda em favor da

necessidade da leitura na formação de leitores no decorrer da vida mas o impulso fundamental vem do

letramento seguro. Por isso temos como objetivo elaborar estratégias para leituras que estejam

inseridas no seu cotidiano, possibilitando interação com sua realidade. Proporcionar uma criticidade

maior ao ler uma bula de seu remédio, uma charge contextualizada ou mesmo uma notícia do seu dia a

dia com um olhar mais crítico com aspecto social. Observar sua realidade não se deixar conduzir, ter

opinião do contexto vivido. A escrita é usada em todos os contextos sociais, em paralelo com a

oralidade, mas cada contexto com ênfase diferente, já a compreensão da escrita não basta apenas

transmitir o que leu, mas a compreensão dessa leitura na oralidade. O trabalho nesta prática pedagógica

tem por objetivo elaborar estratégias de ação aliadas à sugestão de textos com a práticas de leitura que

possibilitem a interação, compreensão e interpretação dos textos lidos. Com isso esperamos

proporcionar aulas mais atrativas e produtivas oferecendo aos alunos possibilidades de aprendizagem

com maior interesse pelo mundo em que se insere.

leitura- interação- contexto- 

compreensão.

PORTUGUÊS

CELITA BRAGANHOLO 

PREDIGER

Poesia do cotidiano na 

escola

A leitura literária direcionada à poesia em nossos dias e ao longo da fase do ensino fundamental é uma

proposta mediadora, principalmente ao se falar em leitura de poesia, sendo que na Educação Básica é

comum jovens optarem por literatura diversificada. Por isso, a partir de uma concepção de leitura com

interação com a literatura, associada com a poesia, é que sentimos a necessidade de concretizar um

plano que integre os processos de ensino aprendizagem por meio da poesia do cotidiano com alunos,

tendo a sala de aula, a biblioteca, laboratório de informática e outros espaços de promoção da cultura

para realizarmos a mesma, propiciando ao aluno a integração com a linguagem poética, com a poesia do

cotidiano, fazendo com que ele sinta prazer em ler, ouvir, criar e recitar poemas, ampliando o seu grau

de conhecimento para com a poesia, com a leitura literária, novos poetas, bem como levantar aspectos

importantes dos poemas, selecionar poesias, pesquisar e conhecer autores consagrados, entender o

sentimento que o autor quer transmitir, produzir poesias e declamá-las. A proposta metodológica será

baseada na Estética da Recepção em que é necessário adotar “uma postura de disponibilidade” através

das estratégias, sendo que a leitura literária deve ser vista como um hábito rotineiro em favor do

progresso da língua, de novas formas estéticas e preceitos éticos. O projeto será desenvolvido com

alunos do 6º ano em que no primeiro momento será feita uma sondagem sobre poesia, seguida de

leitura literária, pesquisa de poesias e de autores consagrados, quebra-cabeça de poesias, análise das

poesias pesquisadas, sarau, produção, declamação e montagem de um caderno ou livro das poesias

criadas pelos alunos e que servirão de leitura para outros alunos e acervo à biblioteca da escola.

LEITURA; LITERATURA; POESIA ; 

ESCOLA.



PORTUGUÊS ELISANDRA DA SILVA

A Incorporação das 

Mídias na Abordagem do 

Movimento Literário 

Romântico

Esta proposta de trabalho centra-se no uso das mídias como ferramentas pedagógicas na abordagem do

movimento literário \"Romantismo\". A implementação do projeto se dará com os educandos do 2º ano

\"A\" do Colégio Estadual Guilherme de Almeida, do município de Santa Izabel D\'Oeste, durante as

aulas de Língua Portuguesa, perfazendo um total de 32 horas/aulas. Diante do atual contexto social e

educacional que estamos presenciando, acreditamos que as ferramentas midiáticas são necessárias e

extremamente importantes, pois elas fazem parte da realidade de nossos educandos. Além disso, as

novas tecnologias oferecem subsídios à prática docente, contribuindo para dinamizar o processo de

ensino-aprendizagem, levando o educando a interagir e participar mais da aulas. Nesse sentido, o

principal objetivo é proporcionar uma aprendizagem mais significativa, autônoma e desafiadora, e que

dessa forma, o educando torne-se um construtor do seu próprio conhecimento. Sendo assim, as novas

tecnologias são inovações que devem ser incorporadas ao ambiente escolar, para que o aluno, como

sujeito ativo, seja um cidadão crítico e transformador da sua prática social.

Mídias; Tecnologias; 

Romantismo; Interação

PORTUGUÊS EMA REGINA PERTILE

A implicação da 

linguagem das redes 

sociais na produção 

escrita dos alunos do 

Ensino Médio: análise e 

comparação

O avanço da tecnologia sobre a sociedade e a escola criou uma realidade complexa e dicotômica. A

princípio, reconhece-se sua influência sobre o comportamento dos alunos, interferindo na construção da

sua linguagem, nas relações pessoais e na relação com o conhecimento. Há também uma tendência de

ignorar toda a tecnologia, relegando-a ao plano do lazer e da distração, o que implica na limitação do

seu uso na sala de aula. No que tange ao ensino da leitura e da escrita, a situação parece mais

preocupante. Considerando-se os desafios que o aluno encontra na leitura e na produção escrita, os

quais podem estar relacionados à falta de vivência dessas práticas no seu dia a dia, e ao domínio restrito

do código, da estrutura e das relações desencadeadas pelo uso da linguagem, esta proposta, que parte

de dados empíricos coletados nas aulas de língua portuguesa no Ensino Médio, que indicam a fragilidade

dos alunos na projeção de ideias, no desenvolvimento e na representação textual, busca estudar e

analisar a linguagem da internet e seus usos sociais; comparar a escrita da internet, nas redes sociais,

com outros meios de comunicação; analisar os diferentes estilos de escrita veiculados nas redes sociais;

estudar as características da escrita dos alunos que utilizam as redes sociais. Por meio de uma Unidade

Didática, serão propostas atividades de análise, pesquisa, leitura, produção escrita, elaboração de

glossário e socialização dos textos em blogs, para levar os alunos a refletirem sobre os diferentes meios

e situações de interação. Teconologia; Linguagem; Escrita.



PORTUGUÊS IRACI MARIA GALLO

A Bela e a Fera: a 

motivação para a leitura 

por meio do conto de 

fadas

Este projeto de intervenção pedagógica na escola “A bela e a Fera: regatando a motivação para a leitura

através do conto de fadas” tem por objetivo refletir, discutir e encontrar maneiras para tornar as aulas

de leitura eficientes e atrativas, transformando a leitura numa forma de lazer, de prazer, de aquisição do

conhecimento, de enriquecimento cultural e de interação. O problema encontrado na maioria das series

e´ a falta de interesse para a leitura, poucos apreciam e desenvolvem este habito, principalmente no

Ensino Fundamental e Médio, essa e´ uma queixa generalizada nas escolas, mesmo com a insistência dos

professores em desenvolver e manter atividades de leitura há certa resistência. Diante disso buscamos

na contacao de historias, que representa um vasto campo dentro das escolas, despertar possibilidades

pedagógicas criativas e estimulantes para o aluno. Escolhemos a Bela e a Fera pelo seu contexto que

envolve as diferenças, tema altamente debatido na sociedade no momento, a beleza externa difundida

na mídia e a beleza interna não percebida pela maioria. O Bullying, a violência e o desrespeito com o

diferente, a inclusão escolar, os aspectos multiculturais. leitura; conto; historia.

PORTUGUÊS IVONETE DA SILVA

LINGUAGEM E SUAS 

DINAMICAS NO 

CONTEXTO ESCOLAR: 

INTERAÇÕES ENTRE 

ORALIDADE E ESCRITA

Este projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo propor práticas de leitura que viabilizem o

contato com textos escritos, e formas de comunicação oral como condição para o desenvolvimento da

linguagem e de atribuição de sentido a leitura. Entende-se que ao pensarmos na escolha do gênero

textual, o professor estará refletindo sobre as diferentes formas em que a língua é utilizada e seu

contexto social. Neste sentido, a proposta para a intervenção pedagógica é a utilização de diferentes

gêneros discursivos para motivar a leitura e a escrita, dentre eles destacamos a leitura de imagens,

canções, contos e outros. A série escolhida é o 9º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual

Reinaldo Sass - Ensino Fundamental e Médio da cidade de Francisco Beltrão/PR. Os procedimentos

metodológicos serão em quatro “circuitos pedagógicos” através, dos quais serão disponibilizadas

situações de leituras, diversificadas e inovadoras para os alunos. No circuito \"aprender\", serão

desenvolvidas atividades que instiguem os alunos a trabalhar o significado da leitura para o seu

cotidiano escolar e social. No circuito \"entender\", será abordada a leitura como forma para se

comunicar com o exterior. No circuito \"responder\" a leitura será trabalhada como forma de aquisição

de informação e documentação e no circuito \"produzir\" será utilizado formas didáticas através de

atividades que possibilitem aos alunos a ação de criar e objeto maior deste circuito são estimular o

imaginário pessoal. Espera-se que ao final da implementação do projeto de intervenção os alunos

envolvidos nas atividades didático-pedagógicas tenham desenvolvido habilidades e capacidades ligadas

a oralidade e escrita de forma prazerosa. leitura; escrita; oralidade

PORTUGUÊS

JOVANA BOCCHI 

DENGO

A FORMAÇÃO 

CONTINUADA COMO 

SUPORTE PEDAGÓGICO 

PARA DESENVOLVER 

PRÁTICAS DE LEITURA 

PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL

Refletir sobre o Ensino da Língua Portuguesa e as práticas e estratégias de leitura, onde nos remete a

entender os vários contextos que a cercam, desde a prática docente até o seu desenvolvimento em sala

de aula. Nesse sentido pretende-se com esse trabalho dinamizar com criatividade estratégias que

viabilizem facilitar a aquisição e a melhora da habilidade leitora. Sendo realizada em forma de oficinas e

tendo como sugestões de práticas docentes atividades de ensino para professores dos anos finais do

ensino fundamental, oportunizando todos os professores de português, como também das demais

disciplinas.

leitura; lingua portuguesa;prática 

docente.



PORTUGUÊS

LUCIA DE FATIMA 

ARAUJO VAZ

Textos Dissertativos E 

Argumentativos 

:Questões de Gênero e 

Diversidade Sexual

Tendo em vista a dificuldade na leitura, darei oportunidade de leitura de forma lúdica e HQ .A leitura

constitui um dos pontos fundamentais do conhecimento .Faz-se necessário superar tais dificuldades

,desenvolver atividades que os leve a tomar gosto pela leitura. Assim melhorar o vocabulário e o poder

de argumentação, respeitar suas especificidades e dificuldades nas suas diferentes situações. E oferecer

indicações claras para que o aluno possa efetivamente melhorar a leitura e a escrita .interpretar e

sintetizar informações expressando-as em linguagem própria através da leitura .Ler histórias curtas , e ir

ampliando para um contexto maior .Assim o professor deve oferecer indicações claras para que o aluno

possa efetivamente melhorar tanto na leitura quanto na escrita . oportunizar uma leitura por prazer em

suas diferentes dimensões ,visual ,oral, busca de informações sobre o texto e suas fontes. Atingir a

capacidade de reflexão ,compreensão dos diferentes modos de produção de textos . Ler e contar o que

leu ,interpretar e descobrir palavras desconhecidas e seus significados proporcionar ao educando uma

leitura dentro do para o texto. Dominar a oralidade para se inteirar com os colegas na transmissão de

informação ,troca de opiniões nos meios de comunicação ,envolvendo o aluno na importância da leitura

no seu contexto social. Para tanto faz-se o uso de estratégias baseada no conhecimento linguístico e

convivência sociocultural .

Texto Dissertativos; Gênero; 

Diversidade sexual

PORTUGUÊS

MARIA ILAIR FLACH 

ANDREOLI

Memórias literárias como 

meio para a formação do 

leitor

A apropriação da leitura é um tema recorrente na problemática educacional brasileira e avaliações

sistemáticas demonstram que, mesmo com frequentes projetos de incentivo à leitura, encontramos

baixos índices de compreensão e interesse dessa prática. Considerando que a leitura deve ser uma das

prioridades da atividade pedagógica na escola, é necessário que a organização e o planejamento de tal

prática estejam pautados na necessidade de construção de sentido naquele que está se apropriando do

processo da leitura. Sendo assim o objetivo é promover atividades atrativas nos processos de ensino e

de aprendizagem da leitura e compreender o papel do professor, enquanto mediador neste processo de

promover o “gosto” pela leitura. É inegável a necessidade de se retomar o modo de como está sendo

trabalhado o incentivo à leitura, propondo novos procedimentos metodológicos com o objetivo de

inverter a ótica, ou seja, deixar de investir no hábito e investir no “gosto”, no “prazer” da leitura. Para a

realização de tais objetivos, realizaremos um estudo teórico para a organização de uma da atividade

pedagógica, a partir dos pressupostos da Teoria Histórico-cultural e dos estudos realizados por Bakhtin.

O projeto promoverá diferentes atividades de leitura, interpretação e produção de textos, por meio da

leitura de gêneros textuais, como por exemplo, memórias literárias, biografia e entrevista. O uso destes

gêneros objetiva, ao final do projeto, estimular a leitura e tornar possível, aos alunos, não simplesmente

extrair informações da leitura e da escrita, mas compreender a função social e o sentido dos mesmos

enquanto legado cultural produzido historicamente pelo Homem.

leitura; escrita; gêneros textuais; 

aprendizagem.



PORTUGUÊS MARIZA NESI

LEITURA: DA CANETA DE 

PENA À ERA DIGITAL

O objetivo deste trabalho é desenvolver um projeto didático pedagógico de leitura do gênero epistolar/

correspondência, com alunos do 6º ano. O Projeto de Intervenção Pedagógica será desenvolvido no

Colégio Estadual Léo Flach – Ensino Fundamental e Médio, no município de Francisco Beltrão – PR. O

problema gerador da pesquisa ancora-se no fato de que alguns alunos apresentam dificuldade de ler,

escrever e interpretar e busca-se saber quais as causas para esses problemas que os acompanham desde

as séries iniciais do Ensino Fundamental. Entende-se que o desenvolvimento das capacidades de leitura

tem se constituído em importante questão nos contextos educativos, dada sua potencialidade como

meio para favorecer a formação humanizadora dos alunos. Na execução do projeto, diferentes ações

considerarão a complexidade fundante do objeto, para a superação de concepções ingênuas sobre a

leitura. Ações coerentes com os objetivos almejados e por procedimentos metodológicos relacionados à

concepção de linguagem como fenômeno histórico e cultural constitutivo dos sujeitos, que os põe em

relação entre si e com o mundo,na perspectiva da transformação. Um dos recursos utilizados será a

Leitura do livro de “De Carta em Carta”, de Ana Maria Machado, a realização de atividades de

interpretação e compreensão, estudo das especificidades dos gêneros carta e email, produção de textos

e exposição dos trabalhos para a comunidade escolar. Espero que, ao término da intervenção, os alunos

tenham reduzido os problemas na leitura e interpretação.

Leitura, escrita, dificuldades de 

aprendizagem, compreensão.

PORTUGUÊS

ROSA MARIA 

ROCKENBACH 

DONADEL

Para ler e gostar de ler: as 

contribuições da 

literatura infanto-juvenil 

para alunos do sexto ano 

do ensino fundamental.

Falar no ato de ler é falar de um indivíduo capaz de adquirir conhecimento através da leitura que fez,

não só dos livros, mas da leitura de mundo que foi capaz de fazer a partir do que leu. A literatura infanto-

juvenil nasce e vive constantemente presente, a sensibilização nos é dada a partir das primeiras palavras

ouvidas, histórias contadas a princípio por nossos pais e avós. Fazer com que o aluno goste de ler é

necessário especialmente em crianças e adolescentes, pois é a leitura que nos fornece material

intelectual e emocional. Este projeto refere-se a estudo que pretende apresentar a possibilidade de

favorecer a leitura aos alunos, mostrar que a leitura em todas suas dimensões é importante não só para

o enriquecimento do vocabulário, na produção de texto, mas também na formação do sujeito como um

ser crítico, no seu desenvolvimento moral e cultural, também para o seu conhecimento do mundo. Pela

leitura, o aluno pode realizar diferentes análises e reflexões e ampliar sua visão de mundo e sua

imaginação, A proposta é trabalhar o livro infanto juvenil Bisa Bia Bisa Bel de Ana Maria Machado que

certamente oferece muitos outros caminhos de análise, diversos tópicos trabalhados pela autora e que

poderão ser objeto de estudos, na perspectiva de desenvolver processos de aprendizagem que

favoreçam o gosto pela leitura. Todos os questionamentos corporais, ideológicos e sociais embutidos no

texto servirão como estudo crítico. Através dessa literatura buscaremos transformar seu interesse pela

leitura, para torná-los sujeitos, críticos e participativos no meio onde vivem.

Leitura; Literatura; Estratégias; 

Sensibilização;



PORTUGUÊS

EDNA APARECIDA 

FILIPIM

Formar leitor letrando 

por meio do era uma vez

Este projeto de pesquisa objetiva desenvolver um trabalho que oportunize aos professores, agentes de

leitura e bibliotecários da rede pública estadual fazer reflexões teóricas e metodológicas sobre a

leitura/contação de histórias de textos da narrativa oral, para que busquem, posteriormente, o

letramento literário de seus alunos. Ao incorporarmos o termo letramento por meio da leitura da

narrativa oral, compreendemos que não se trata apenas de saber ler, mas também conduzir o aluno a

fazer uso das práticas sociais na sociedade em que vivemos, onde a leitura e a escrita são os

instrumentos básicos para a participação plena em um contexto social. Para tanto, o projeto procura

aliar os pressupostos teóricos do Método Recepcional (cf. Bordini e Aguiar, 1993) às estratégias de

leitura propostas por Solé (1998) e Cosson (2007). A metodologia para o trabalho se situa dentro da

pesquisa qualitativa, já que considera a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o

sujeito. O projeto será implementado no município de Moreira Sales, e os instrumentos utilizados para a

coleta de dados serão: observação, diário da professora PDE, fichário denominado “Uma viagem no

reino do era uma vez”, questionário no início das atividades para conhecer as concepções dos

professores acerca da formação de leitores, produções e resultados. Esperamos, com o desenvolvimento

deste trabalho, contribuir com os educadores e, por meio deles, promover o alargamento da

compreensão leitora de seus alunos.

Contação de histórias; 

Letramento literário; 

aprendizagem

PORTUGUÊS

FRANCISCA 

MASSARANDUBA DE 

FREITAS SOUSA

A consciência negra pela 

arte: uma leitura 

intertextual do negro na 

literatura e a formação 

das raízes de uma 

civilização.

Este Projeto de Intervenção Pedagógica na escola tem como objetivo propiciar por meio do Método

Recepcional, uma leitura intertextual e reflexiva sobre a presença do negro em nossa cultura. Uma vez

que a leitura reflexiva é fundamental para a compreensão do mundo e para a construção do indivíduo

enquanto cidadão, a questão da leitura é ponto relevante neste processo. A metodologia da pesquisa é

qualitativa porque visa permear o desenvolvimento do conhecimento dos alunos de forma gradativa e

processual. Os sujeitos escolhidos serão os alunos do 2º ano do Ensino Médio Noturno. Os instrumentos

de coleta de dados serão questionários, entrevistas e diário dos alunos. Nota-se a importância de

propiciar por meio do Método Recepcional, uma leitura intertextual e reflexiva sobre a presença do

negro em nossa cultura, partindo de discussões sobre a História do Negro no Brasil, e é necessário

também refletir a respeito do preconceito racial velado de forma geral, viabilizando leituras relacionadas

à consciência negra e a luta dos negros no contexto social que se apresenta para debater sobre a

importância da leitura como forma de problematizar a questão das intolerâncias.

Leitura; Método Recepcional; 

Alteridade;



PORTUGUÊS

LUCIA IRENE 

CHOPTIAN

Formação ativa do leitor 

por meio da 

interdiscursividade

O objetivo geral deste projeto é desenvolver em uma turma do 2º ano do Ensino Médio práticas de

leituras com abordagens no processo de interdiscursividade por meio de gêneros textuais/discursivos

que abordem a temática “Sociedade capitalista e consumo”. A escolha deste tema justifica-se devido à

necessidade de promover práticas de leituras contextualizadas que contribuam para o estudo da

natureza dos elementos dialógicos que constituem as linguagens, a mobilização de sentidos, a interação

verbal entre texto e leitor, bem como o desenvolvimento de atitudes responsivas dos alunos junto aos

textos que circulam em diversas esferas sociais. A pesquisa será de base qualitativa, com dados advindos

do contexto de sala de aula, seus procedimentos técnicos são característicos da pesquisa-ação, visto que

as atividades compreenderão práticas pedagógicas mediadoras para contribuir com as dificuldades dos

alunos em proficiência leitora. Espera-se que por meio desta pesquisa seja possível promover práticas

inovadoras em sala de aula, que contribuam para o ensino da Língua Portuguesa no Ensino Médio.

Leitura; interdiscursividade; 

Língua Portuguesa

PORTUGUÊS

LUZIA SOUZA DE 

SANTANA

Gênero notícia: 

Atividades de leitura sob 

uma perspectiva 

discursiva

O objetivo deste projeto é propiciar a melhoria no desempenho da capacidade leitora dos alunos, uma

vez que, diferentes sistemas de avaliação, aplicados aos diversos níveis de ensino, tem apontado índices

muito insatisfatório em relação à produção da leitura. A pesquisa é de cunho qualitativo e se caracteriza

enquanto “pesquisa-ação”, uma vez que terá como base empírica uma turma do 2º ano do Ensino

médio, no qual, em ação conjunta, serão empreendidas ações visando o objetivo proposto. Tomaremos

como objeto de estudo o gênero noticia que será analisado sob a perspectiva discursiva de leitura, que

considera a leitura como um processo de produção/instauração de sentidos e, o sujeito-leitor define-se

como sendo sócio-historicamente determinado, partícipe da produção da significância. Acredita-se que

esse trabalho contribuirá para que os alunos atentem para o funcionamento da linguagem e,

consequentemente, passem a participar mais efetivamente do seu contexto social.

Leitura discursiva; gênero notícia; 

Ensino.

PORTUGUÊS

NEIDE ANTONIA FUSCO 

ANDREOS

O FANTÁSTICO MUNDO 

DOS CONTOS DE FADA: O 

LEITOR COMO 

REESCRITOR

Este projeto visa contribuir para formação de leitores críticos por meio da releitura dos Contos de Fada,

tanto do gênero narrativo quanto dramático, analisando a importância da leitura dramática na formação

de leitores. Será embasado no método recepcional que está alicerçado na Estética da Recepção. O

projeto será aplicado aos alunos do 9º ano de uma escola estadual do município de Moreira Sales. A

pesquisa é de base qualitativa, com procedimentos técnicos ditados pela pesquisa-ação, os dados serão

coletados no primeiro semestre do ano de 2015. Espera-se que após a aplicação do projeto o aluno

amplie a compreensão da leitura como fonte de conhecimento e torne-se um leitor coautor das obras

apresentadas, descobrindo-se como produtor do texto artístico, que provavelmente contribuíra para sua

formação enquanto sujeito crítico. leitor, contos de fada, leitura



PORTUGUÊS

ROSEMARY TEREZINHA 

PACHELI BRUSCHZ

PRODUÇÃO TEXTUAL 

ESCRITA DE ARTIGO DE 

OPINIÃO EM UMA 

TERCEIRA SÉRIE DO 

ENSINO MÉDIO

Está é uma pesquisa qualitativa e interpretativa de cunho etnográfico, cujos procedimentos técnicos são

ditados pela pesquisa-ação. Parte da elaboração de projeto de intervenção a ser aplicado a alunos de

uma terceira série do Ensino Médio de um Colégio Estadual do município de Mariluz do Estado do

Paraná. Os objetivos são desenvolver e ampliar habilidades para leitura e para a escrita do gênero artigo

de opinião, sob uma perspectiva bakhtiniana (1994, 2003, 2006), pautada na concepção da escrita como

trabalho (Fiad e Mayrink-Sabinson, 1991; Sercundes, 1997) e ancorada na Linguística Aplicada.

Pretendemos que, a partir do trabalho com o referido gênero, alunos possam compreender a linguagem

a partir de um panorama dialógico e discursivo, onde sujeitos sócio-historicamente situados defendem

opiniões em respostas a outros enunciados que circulam socialmente. Esperamos após a reflexão, por

meio do trabalho direto com alunos e de pesquisas bibliográficas, colaborar para minimizar as

dificuldades de compreensão textual e, especialmente de produção textual escrita do gênero em

questão, quando investiremos nas etapas da revisão e reescrita do texto (Serafini, 2004; Ruiz, 2010;

Gasparotto e Menegassi, 2013).

artigo de opinião; escrita; ensino 

médio.

PORTUGUÊS

SONIA RIBEIRO DE 

MOURA SOARES

A importância da 

Biblioteca Escolar como 

um espaço de formação 

de leitores letrados

O objetivo deste projeto é pesquisar sobre a importância da Biblioteca Escolar no processo de formação

de leitores e no processo de letramento dos alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental do Colégio

Estadual Quintino Bocaiúva, do município de Ubiratã - PR e refletir sobre formas de intervenções que

podem ser efetivadas. Este trabalho busca resgatar a importância da Biblioteca escolar como espaço de

formação de leitores letrados, estimulando o contato dos alunos com diferentes gêneros textuais. A

pesquisa é de caráter descritivo-exploratório, com o levantamento do material bibliográfico referente à

temática trabalhada. Em seguida será realizada uma pesquisa de campo, por meio da coleta de dados

para perceber o nível de leitura e de compreensão dos alunos. Este levantamento justifica-se pela

necessidade de entender a aprendizagem da leitura e de estabelecer o ponto de partida do

planejamento das ações e da reflexão sobre o estabelecimento de um percurso metodológico flexível e

adequado à realidade. O trabalho de implementação será realizado por meio de ações que objetivam

estimular a prática da leitura.

Leitores; letramento; biblioteca 

escolar

PORTUGUÊS

WILSOM MARTINS DE 

OLIVEIRA

Juventude e Participação 

Política na Literatura e na 

Música Brasileira nos 

anos de chumbo

Procura-se com o presente Projeto de Pesquisa, utilizando o método da Estética da Recepção, atingir o

objetivo central de identificar como se apresentaram as manifestações políticas da população brasileira

em relação à ditadura militar, através da leitura, interpretação e reflexão crítica das letras das músicas

brasileiras da década de setenta, aplicado a alunos do 2º ano do ensino médio. Utilizaremos a linha de

pesquisa qualitativa e o tipo de pesquisa interventiva, utilizando de atividades escritas, questionários,

entrevistas, diários, observações e produções de alunos onde se pretende contribuir para com o

conhecimento e compreensão de como ocorreram as manifestações políticas na década de setenta em

protesto a ditadura vivida em nosso país, colaborando para com uma visão crítica de mundo, do seu

meio social e despertar o interesse pela leitura, melhorando a interpretação e compreensão das letras

das músicas daquele período, atuais e textos afins.

Letra de música popular 

brasileira; manifestações 

políticas; ditadura; leitura e 

interpretação



PORTUGUÊS

LORENI MARIA 

OLIVEIRA

Leitura e reflexão no 

ritmo do rock nacional

Por proporcionar conhecimento e prazer, a leitura adquire um caráter social, humanizador e científico.

Diante disso, o professor deve contribuir para a formação de leitores críticos. Nesse sentido, este projeto

baseia-se no Método Recepcional, abordado nas DCEs, o qual conduz a formação do leitor de maneira

ativa e participativa, valorizando o conhecimento prévio e as expectativas do estudante. Além das

Diretrizes, Aguiar e Bordini (1993), Lajolo (1984), Candido (1972) e Zilberman (2008) serão outros

aportes teóricos do projeto. Os objetivos são de apresentar estratégias de ensino de leitura, motivar e

incentivar o estudante a leitura como fonte de conhecimento e prazer e ampliar o conhecimento sobre a

poesia e a música. As atividades terão como tema Música e Poesia dos anos 80, este recorte na história

fez-se necessário considerando o tempo de implementação do projeto e por identificar nessa década

uma vasta produção literária capaz de nos dias atuais ainda motivar, emocionar e cativar leitores.

Leitura; Interpretação; Múcica e 

Poesia

PORTUGUÊS

MARIA LUCIA TEIXEIRA 

DE LIMA

História em Quadrinhos: 

Um importante recurso 

para a formação de 

sujeitos-leitores

O presente trabalho tem como objetivo propiciar alternativas para que os alunos do 8º ano do Colégio

Vereador Heitor Rocha Kramer, possam desenvolver a prática da leitura na escola. Então, no trabalho

com Língua Portuguesa, percebemos que uma das maiores problemáticas dos educandos, em geral, está

diretamente ligada à leitura, pois não conseguem fazer uma leitura polissêmica. Com isso, acabam

perdendo o interesse pelos textos que os rodeiam. Entende-se que todo texto é passível de diferentes

leituras, dependendo da história de leitura do sujeito-leitor e do texto, pois todo texto estabelece

relações com outros textos já conhecidos. Além disso, sabemos que todo texto deixa espaços em

branco, os quais devem ser preenchidos pelo sujeito-leitor. Repensando então, a prática de leitura em

sala de aula, buscamos nos ater ao universo simbólico, presente nos diferentes tipos de textos, com o

objetivo de desenvolver os gestos de interpretação das Histórias em Quadrinhos, da Turma da Mônica

Jovem. O contato com os mais diferentes tipos de textos, de modo a levar o aluno a posicionar-se como

sujeito que constrói a cidadania, sabendo discernir, defender e respeitar as diferentes ideologias que os

perpassam. Textos; sujeito-leitor; leitura



PORTUGUÊS ODETE KULKA FOLDA

O Blog, a crônica e o 

artigo de opinião: Do 

mundo crítico para a 

criticidade

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da criticidade dos alunos de

9º ano do Colégio Estadual Rui Barbosa por meio dos gêneros da esfera jornalística integrados à

ferramenta midiática Blog. Sabemos que a tecnologia está presente no mundo de forma acelerada e

deve ser inserida também no ambiente escolar. Dessa forma, buscamos aliá-la aos conteúdos de língua

materna para que haja melhor aprendizado. Diante disso, optou-se por trabalhar com a crônica e o

artigo de opinião com a finalidade de que o aluno compreenda a relação argumentativa e o caráter

crítico que há nesses gêneros textuais, podendo ampliar a visão de mundo. Partindo do pressuposto de

que deve haver interação e que esta se dá por meio da oralidade, da leitura e da escrita e pela reflexão

dos elementos linguísticos que constituem os diversos gêneros , é que se optou por trabalhar a

criticidade na crônica e no artigo de opinião, pois ambos ajudam na ampliação dos horizontes e no

desenvolvimento da visão de mundo tão necessários ao educando. Portanto, pelo recurso da

intertextualidade - relação entre o gênero crônica e o gênero artigo de opinião - utilizando-nos da

ferramenta Blog, buscamos investir numa proposta de um ensino aprendizagem que possa levar o aluno

a aprender a utilizar as tecnologias de forma crítica e criativa.

TIC; Blog, Crônica, Artigo de 

opinião, Criticidade

PORTUGUÊS

SANDRA REGINA 

COUTINHO DE 

REZENDE

Explorando o campo 

semântico da palavra 

família pelo viés da 

leitura.

O presente projeto tem o objetivo de analisar o campo lexical da palavra “família” pelo viés da leitura,

fazendo uso de diversos gêneros discursivos, a fim de que os alunos possam estabelecer relações com a

realidade em que vivem. Através das atividades que serão realizadas, os alunos terão a possibilidade de

aprimorar o relacionamento interpessoal tanto no âmbito escolar quanto no âmbito familiar. O

conhecimento será construído por meio da troca de experiências e pelo que será vivenciado em relações

sociais. Portanto, os alunos deverão participar ativamente dos trabalhos propostos pelo professor que

os motivará a opinar sobre o tema das leituras e a expressar suas ideias para que ocorra uma

transformação positiva em relação ao comportamento social do indivíduo. Durante o desenvolvimento

desse projeto os conceitos de “família” preestabelecidos pelos adolescentes serão considerados e

trabalhados de forma a ajudá-lo na construção de uma nova visão a respeito do assunto. leitura;semântica;léxico;família



PORTUGUÊS

SILVANA VALDIVINA 

ANDRADE

Contos de fadas: o 

tradicional e o moderno 

na constituição de 

imaginários em torno da 

mulher

Os fundamentos teóricos que embasam o presente trabalho são os da Análise de Discurso e sua

especificidade está em colocar a leitura, no presente trabalho, dos contos de fadas, em suspenso. Por

essa teoria se pergunta pelos efeitos de sentidos constituídos pelo trabalho da língua na história. Espera-

se, dessa maneira, que o sujeito-aluno do 6º ano reflita em torno das práticas sócio-históricas em

funcionamento, principalmente em relação à mulher, separando e ao mesmo tempo relacionando a

realidade e a ficção. Um ponto importante da leitura do mundo do faz de conta é, dentre outros,

desencadear na criança a capacidade de associação ou de distanciamento dos acontecimentos narrados

em relação à sua vida real, favorecendo a construção de conceitos sobre as práticas que se desenvolvem

na formação social e, além disso, possibilitando a formação de opiniões próprias, construídas de acordo

com seus posicionamentos. E a partir dos contos de fadas, entendidos como uma forma de viver e de ver

o mundo de modo menos real e mais ligado à fantasia, busca-se nessa pesquisa do PDE uma abordagem

crítica, que promova questionamentos em torno da realidade em que esses sujeitos alunos vivem,

possibilitando que intervenham nessa realidade positivamente, via leitura e interpretação de ficção

aprofundada, ajudando-os a partir da prática de leitura a entender os textos a partir dos contextos de

produção, incluindo reflexões em torno do autor e do contexto sócio-histórico de circulação da obra. Os

sujeitos alunos ampliarão os efeitos de sentido que os contos de fadas apresentam e seu conhecimento

de mundo será enriquecido, via apreciação da leitura e sua análise subjacente.

contos de fadas; Análise de 

discurso, subjetividade; mulher.

PORTUGUÊS

ANA APARECIDA DE 

OLIVEIRA

Estratégias de leitura na 

formação de leitores por 

meio do gênero 

discursivo Histórias em 

Quadrinhos.

Como prioridade a leitura e a escrita, a contextualização estão deixando a desejar no ensino-

aprendizagem, desde os anos iniciais até os níveis mais avançados. Pois, estes conhecimentos farão

diferença na vida dos alunos, por que neles é que distinguirão suas capacidades e visão de mundo. Neste

viés, precisamos de projetos voltados à leitura e escrita prioritários aos discentes dos anos iniciais do

ensino fundamental. Deste modo, neste projeto teremos como público alvo alunos do 3º ano do curso

de formação de docentes , que futuramente serão profissionais da educação, que serão peças

fundamentais no cultivo à leitura e escrita servindo como parâmetro desde o início da educação

institucional. É possível, antes mesmo da alfabetização, levar um aluno a interessar-se pelos textos

presentes nas histórias em quadrinhos, fazendo uso primeiramente da linguagem não-verbal,

posteriormente da linguagem verbal, podendo assim migrar para uma gama maior de textos. Sempre, é

necessários levar-se em conta o nível de cada turma e a individualidade de cada aluno, certificando-se

que irão trabalhar de forma satisfatória, e, que os textos são adequados e que o objetivo seja atingido.

Nesta era digital os alunos antes de serem alfabetizados já dominam certa linguagem e, por este motivo

a leitura tem que começar mais atrativa ou tornar-se mais atrativa durante todo o processo de aquisição

de leitura e escrita, para que ler e escrever se tornem atos fundamentais do conhecimento escolar e do

conhecimento de mundo.

Formação de Leitores; 

Estratégias de Leitura; Leitura; 

Escrita; Histórias em Quadrinhos



PORTUGUÊS

ANDREA CAPOTE 

MENDES

O TEXTO LITERÁRIO: 

CAMINHOS E PERCURSOS 

DO DISCURSO DA 

SEMIÓTICA

O Projeto de Intervenção Pedagógica “O Texto Literário: caminhos e percursos no discurso da semiótica”

utilizará dos conceitos básicos da Teoria Semiótica Gremaisiana, fundamentando-se principalmente no

seu nível discursivo (semântica discursiva). Esta será aplicada como um instrumento, uma estratégia de

leitura e interpretação de textos literários,apoiando-se em diferentes gêneros como: contos, poema,

fragmentos do livro Abrindo Caminho de Ana Maria Machado, o conto ( João e o pé de feijão, dos irmãos

Grimm), música, textos sincréticos, entre outros, todos eles partindo de uma leitura semiótica,

perpassando por estratégias de leitura que levem os alunos do ensino fundamental a conquistar uma

maior capacidade de fruição e utilização da literatura, tornando-se leitores competentes e críticos.

Leitura; textos literários; 

semiótica; nível discursivo; 

interpretação

PORTUGUÊS CLAUDINEIA SAE

A representação da 

família em contos do 

maravilhoso

O tema Literatura Viva – A representação da família em contos do maravilhoso pode contribuir com o

desenvolvimento intelectual, social e artístico dos alunos, tornando-os mais conscientes ao auxiliar tanto

em sua transformação pessoal como na mudança da realidade na qual vivem. Este trabalho tem como

intuito apresentar aos alunos, professores e funcionários integrantes da escola que os textos literários

apresentam correlações intrínsecas à vida e, por isso mesmo, implicam análises críticas consistentes

atreladas a ações concretas (realização de sequência didática e produções discentes) com esses contos.

Observa-se que a leitura, em suas diversas realizações, tem se tornada superficial e, até mesmo escassa,

no âmbito acadêmico. Isto porque, os alunos apresentam desinteresse pelo ato de ler, fato que lhes

dificulta a compreensão de textos literários. Faz-se necessário, portanto, tornar as aulas de língua

portuguesa mais atrativas e motivadoras por meio da Literatura Viva, promovendo Leitura e produção,

com vistas a favorecer o conhecimento do aluno e resgatar-lhe a fantasia, a ludicidade, os sonhos para

que a vida não se torne, demasiadamente, árdua e monótona.

Conto; Sequência Didática; 

Leitura e produção

PORTUGUÊS

JAQUELINE YAGUI 

MARTINS

Leitura: significativa e 

proficiente.

O estudo e a aprendizagem da leitura são primordiais no processo ensino-aprendizagem, pois

oportunizam o aprimoramento da proficiência linguística e, assim, todos os alunos podem compreender

o que, para que, o porquê ler e qual o sentido do texto, do autor e, especialmente, a sua intenção como

interlocutor em relação ao conhecimento discursivo, textual e linguístico. Logo, é fundamental repensar

as metodologias em sala de aula para que se possam construir atividades com vários gêneros e tipos

textuais a partir de práticas, ações e estratégias direcionadas à aprendizagem concreta da leitura. Desse

modo, a leitura será significativa para o aluno e poderá possibilitar-lhe a compreensão e a interpretação

de textos diversificados, além de aprimorar seu desempenho escolar o qual gerará proficiência na leitura

crítica e ampliação de conhecimento intelectual, com vistas ao êxito escolar e social.

Leitura; aprendizagem; 

significativa; proficiência



PORTUGUÊS NELI COUTO RIBEIRO

O Fabuloso 

Encantamento na Prática 

de Leitura, Escrita e 

Oralidade por meio das 

Fábulas

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica, visa a possibilidade de reflexão, juntamente com os

alunos do 6º ano, sobre a valorização da leitura e da escrita, seus pontos positivos e suas dificuldades na

prática de ler, escrever e interpretar. Com base na intenção citada acima, ao trabalhar essa proposta,

temos como intuito sanar o crescente desinteresse dos alunos pela leitura, problema este que vem se

transformando em desmotivação nas atividades de interpretações e produções textuais, assim como no

trabalho com análise linguística, atividades estas que se interdependem. Nesse trabalho com “Fábulas”,

darei atenção a habilidade da leitura, ofertando também atividades que desenvolvam nos alunos a

competência de compreender e produzir textos nas mais diversas situações de interação, assim como a

análise da língua. A escolha do gênero fábula deve-se ao fato de ser uma narrativa de fácil compreensão

para os alunos, com grande valor pedagógico, que permite a ampla discussão sobre as questões morais e

éticas, valores essenciais ao ser humano e, principalmente, por proporcionar o incentivo a práticas

discursivas orais e escritas. A prática do trabalho com esse gênero está pautada nos estudos de Bakhtin

(2003), acerca do trabalho com gêneros discursivos, no Sócio Interacionismo Discursivo de Bronckart

(2003) e na proposta de Sequencia Didática (SD) de Dolz, Noverraz e Schenewly (2004). Presume-se,

então, ser possível trabalhar esta proposta promovendo ainda a reflexão sobre os valores humanos,

resgatar os valores morais e éticos e a formação do caráter.

Ensino da Língua Portuguesa; 

Gênero Fábula; Sequeência 

Didática.

PORTUGUÊS

ROSEMEYRE FLORIANO 

CARVALHO

Uma viagem intertextual 

por meio do gẽnero 

fantástico: caminhos e 

perspectivas para o 

aprimoramento do 

Letramento Literário

Este estudo busca trabalhar o “Letramento Literário” como forma de incentivo e aprimoramento da

leitura na escola e o encantamento proporcionado pela literatura fantástica e outros gêneros voltados

para a fantasia, buscando por meio da leitura de obras clássicas e contemporâneas a percepção da

influência do fenômeno da intertextualidade e da literatura comparatista presentes nos gêneros

textuais, bem como a contextualização e enriquecimento da obra. Será utilizada como ação pedagógica

e dialética a intertextualidade, como forma de possibilitar uma análise crítica dos gêneros selecionados e

o acesso a diferentes obras da esfera artística e literária, levando o leitor a comparar e relacionar as

obras, estabelecendo um diálogo coerente com os temas abordados, bem como inferir os seus

conhecimentos de mundo para atribuir sentido e completar as lacunas implícitas nos textos. Outro

aspecto relevante a ser considerado é a escolarização da literatura, como aprimoramento e

aperfeiçoamento do desempenho da leitura escolar, buscando por meio da comunicação e interação

social dos gêneros literários a fruição da arte e da literatura como garantia de um bem e um direito

inalienável em oposição à estratificação e massificação dos bens artísticos e culturais. Para um trabalho

mais atrativo com a leitura as obras foram articuladas em torno do gênero fantástico, na literatura, do

Surrealismo, na pintura, e de uma prática cinematográfica mais voltada para a fantasia, uma vez que

esses três gêneros permitem um afastamento do mundo pragmático e permitem uma efetiva exploração

do subjetivo do leitor/expectador, por meio de abordagens analítico-interpretativas.

Leitura; Intertextualidade; Conto 

Fantástico; Letramento Literário



PORTUGUÊS

EUNICE SCREPKA 

POHLODE

Produção de Sentido: 

Gênero textual Carta de 

Leitor em foco

O presente trabalho tem por título “O gênero textual carta do leitor em foco”, e, por tema, “Ensino e

Aprendizagem de leitura”. O objetivo geral é desenvolver as habilidades de leitura dos alunos do 9º ano

do Ensino fundamental do Colégio a partir da leitura e produção de carta do leitor. Assim sendo, este

trabalho se justifica pelas observações por mim realizadas e as constatações de que nem todos os alunos

leem com motivação, e as leituras parecem ser superficiais comprometendo o aprendizado, na medida

em que os alunos trocam a leitura por outras atividades de lazer que envolva a tecnologia como os

celulares com seus variados aplicativos. Este estudo será desenvolvido no Colégio Estadual Padre José

Orestes Preima, Ensino Fundamental e Médio do NRE: Irati – Pr, no município de Prudentópolis. O

trabalho se alicerça nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e no Projeto Político Pedagógico do

Colégio, bem como nas regras do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná.

Pretende responder três importantes questões como: Quais são as possibilidades de ampliar o

conhecimento dos alunos a partir da leitura e produção de carta de leitor no 9º ano do Colégio Estadual

Padre José Orestes Preima? Em que medida a Revista Galileu pode contribuir para dinamizar as aulas? O

que fazer para instigar a busca do conhecimento e produção nas salas de aula? Para a realização dessa

investigação, utiliza-se como metodologia básica a pesquisa-ação, pois, exige o envolvimento ativo do

pesquisador e a ação das pessoas ou grupos envolvidos no problema

Leitura; Produção de sentidos; 

Carta de leitor; Revista Galileu; 

Gênero textual.

PORTUGUÊS ISAIAS MANEIRA

Fábulas na sala de aula: 

uma alternativa para o 

desenvolvimento da 

leitura e da escrita no 6º 

ano do ensino 

fundamental

O uso da escrita como ferramenta de interação e o desenvolvimento de um leitor crítico tem sido um

dos grandes desafios dos educadores na atualidade. O presente projeto foi elaborado com o objetivo de

desenvolver as competências de leitura e escrita do aluno do ensino fundamental, tendo como suporte o

gênero fábula, proporcionando leituras significativas, de diferentes temas relacionados ao cotidiano do

educando, e visando despertar uma atitude crítica e a compreensão para além das palavras. Por

apresentar textos curtos e de fácil leitura, o gênero fábula faz o aluno se identificar com o que lê; assim,

prende a atenção, desperta o interesse e, dessa forma, propicia uma maior participação nas atividades.

Espera-se, com o desenvolvimento desse projeto, que os educandos reflitam sobre as situações

apresentadas nos textos e as atitudes dos personagens e, assim, possam interferir de forma positiva na

realidade em que vivem, principalmente nas relações com seus pares no ambiente escolar.

fábulas; leitura; compreensão; 

interpretação; produção escrita



PORTUGUÊS KATLEN KOZLIK

A Importância da Leitura 

nas Séries Iniciais

O presente projeto tem por objetivo promover reflexão sobre a importância da leitura nas séries iniciais

da Educação Básica com alunos do Curso de Formação de Docentes, por meio de minicurso. Trabalhar-se-

á a importância da leitura nas séries iniciais com momentos de reflexão teórico-prática sobre a formação

de leitores nos anos iniciais. Para tanto serão discutidas estratégias de ação que promovam o gosto pela

leitura e propiciem o contato com materiais diferenciados que oportunizem refletir sobre o trabalho

com leitura na fase inicial da alfabetização. A implementação será desenvolvida nas dependências do

Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira, em Irati. Ao invés de impor a leitura aos alunos, os futuros

professores das séries iniciais podem apropriar-se de saberes a cerca de como se pode conduzir a

leitura, por meio de estratégias dinâmicas, lúdicas, criativas, interdisciplinares, que propiciem a

aquisição do gosto pela leitura, permitindo desvendar mundos, trabalhar os sentimentos, esclarecer

dúvidas, aguçar a curiosidade, divertir, informar e trazer o conhecimento acumulado ao longo da história

da humanidade. Palavras-chave: leitura; prática pedagógica; reflexão; formação de leitores.

leitura; prática pedagógica; 

reflexão; formação de leitore.

PORTUGUÊS

LUCIA KOSAK JAVORSKI 

CABRAL

Práticas leitoras com 

literatura contemporânea 

juvenil na sala de aula do 

ensino fundamental.

O Letramento literário é um assunto que está inovando as aulas de Literatura nas escolas. Muitos alunos

possuem o contato com gêneros literários diferenciados, como por exemplo, os best -sellers , obras

atuais que ganham cada vez mais a atenção do público juvenil. Dificilmente obras best – seller são

levadas para a sala de aula, pois os professores preferem o trabalho com os clássicos. Entretanto, o

Ensino de Literatura deve acompanhar o processo cognitivo de leitura dos alunos, atendendo suas

expectativas e transformando seus ideais, no entanto é importante que os professores sejam leitores e

conheçam as obras que encantam e desenvolvem a criatividade e imaginação de seus alunos. A partir

destas concepções, o Projeto de Intervenção Pedagógica “Práticas leitoras com literatura

contemporânea juvenil na sala de aula do ensino fundamental.” possui o intuito de apresentar uma aula

criativa com a temática da Mitologia Grega utilizando-se do primeiro livro da série Percy Jackson e os

Olimpianos – O Ladrão de Raios. As aulas serão ministradas em uma turma de 7° ano no Colégio

Estadual Professor Júlio César, localizado no município de Rebouças – PR. Pensando na realidade do

colégio, onde a leitura deve ser mais explorada e incentivada, utilizamos as seguintes bases teóricas para

desenvolver o projeto: Candido (1972), Penacc (1998), Aguiar (1988) e também as Diretrizes Curriculares

de Língua Portuguesa do Estado do Paraná (Paraná, 2008).

Ensino de Literatura; Mitologia 

Grega; Best – Seller; Letramento 

Literário.

PORTUGUÊS MIRIAN IZABEL TULLIO Recontos

O presente projeto tem por objetivo promover a leitura no espaço escolar via reconto, oportunizando

aos alunos contato com recontos e seus intertextos, a fim de comparar obras e perceber e analisar o

processo criativo utilizado por autores de recontos, e é voltado para alunos de 6º ano do Colégio

Estadual João Negrão Júnior da cidade de Teixeira Soares. Com essa estratégia, espera-se contribuir para

que os educandos leiam mais, pois é comum na maioria das escolas encontrarmos professores

angustiados, à procura de estratégias que motivem os alunos a ler para além dos muros escolares.

leitura literária;Contação de 

histórias;Recontos; 

Intertextualidade



PORTUGUÊS

OLICEU OLIVEIRA 

PEREIRA

Desenvolvimento da 

Oralidade através de 

leitura de poemas e 

canções gaúchas.

É por meio da linguagem que o homem se expressa se revela e se relaciona com o mundo, e o

imaginário e a sociedade são construídos e se faz a história. Pretende-se buscar, através do trabalho com 

poemas e canções gauchescas desenvolver a capacidade de ler, escrever e argumentar do aluno,

ampliando sua leitura de “mundo”. Sabemos que as práticas de leitura escolar não nascem do acaso

nem do autoritarismo em relação consecução das tarefas, mas sim de outra programação mais

democrática e significativa por parte do professor e de seus alunos. Elas devem ser envolventes e

devidamente planejadas, incorporando as necessidades, as inquietações e os desejos de alunos

colocados em situações de leitura a partir de temas culminantes. O projeto será desenvolvido na 9º Ano

do Ensino Fundamental. As atividades serão realizadas em pelo menos 32 horas-aula no primeiro

semestre de 2015. A metodologia adotada consiste de uma sequência de poemas e canções, para serem

trabalhados segundo diversas propostas que os alunos possam se familiarizar com a expressão da

cultura gaúcha e assim se sentirem motivados a pesquisar mais sobre o tema.

Oralidade; leitura; aprendizagem; 

poema; canções

PORTUGUÊS

RENILDA SEVERA 

LAZOSKI

O gênero textual “charge” 

em sala de aula: 

interação, leitura e 

criticidade.

Entendendo que a leitura é de fundamental importância para a aprendizagem em todas as disciplinas e,

percebendo que os alunos, neste mundo globalizado, em que novas mídias e tecnologias digitais afastam

os jovens dos livros impressos, notadamente os de literatura, pretendemos trabalhar com o gênero

discursivo charge, explorando o seu valor pedagógico, linguístico e discursivo, com a intenção explícita

de levar os alunos a desenvolver o gosto e interesse pelas charges e, através das diversas leituras

possíveis deste gênero discursivo, leva-los também a uma postura crítica. A implementação do projeto

será na turma de7º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Nicolau Copérnico, na cidade de

Mallet(PR). No nosso recorte, utilizaremos charges que abordem temas atuais, verificaremos os

conhecimentos prévios de nossos alunos em relação aos temas escolhidos e elaboraremos atividades

analíticas visando à descoberta das críticas inseridas no humor das charges. Leitura;Humor;Charge



PORTUGUÊS

RITA DE CASSIA 

LUDVIG

O Ensino de Estratégias 

de Leitura na Sala de 

Aula: Uma Reflexão 

juntos aos Professores do 

Ensino Fundamental

Ao considerar que a leitura, além de trazer conhecimentos e informações, desenvolve também a

capacidade do indivíduo interagir criticamente nas diversas situações do seu cotidiano, fazem-se

necessárias diferentes reflexões sobre o trabalho com a leitura em sala de aula. Assim, o presente

projeto obnjetiva propiciar aos professores do ensino fundamental reflexões e discussões a respeito de

estratégias de leitura, de modo a se promover a formação e o desenvolvimento de leitores competentes

e críticos. Partindo-se de uma concepção interacional de leitura (SOLÉ, 1998; MENEGASSI, 2010), será

desenvolvido um trabalho junto aos professores do Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira,

localizado em Irati-Pr. No decorrer das ações, serão disponibilizados textos teóricos, atividades de

leitura, vídeos, exposição oral, proporcionado a interação entre os docentes e a produção de

conhecimentos sobre a prática leitora. Parte-se da ideia de que a leitura é atividade constante na vida

dos alunos e, desse modo, os professores precisam utilizar estratégias adequadas para desenvolver

novas formas de trabalhar essa prática. Os professores e alunos, ao compreenderem que ler não é algo

isolado, solitário, mas interlocução de ideias, conhecimentos entre escritores e leitores, podem interagir

de modo mais produtivo com o texto. Ao tomar a leitura como forma de obter conhecimentos e

possibilitar novas visões e experiências, evidencia-se a importância do presente projeto, que busca

principalmente oportunizar aos professores estratégias para desenvolverem os seus planos de trabalho

e aplicá-los em classe.

Leitura; interação; estratégias de 

leitura; interdisciplinaridade;

PORTUGUÊS

SILMARA CRISTINA 

TRATCH SCHELIGA

Literatura e História: 

História de mulheres

Ensinar literatura é realmente um desafio para o professor, já que há necessidade de formar o educando

capaz de ampliar o horizonte de leituras e de compreensão de mundo, aprimorando seus

conhecimentos, desenvolvendo sua sensibilidade estética e assumindo uma postura ativa no contexto

em que está inserido, interagindo no seu âmbito social. Pensando nesse desafio o presente projeto

implica em proporcionar o encontro do leitor com a literatura, promovendo a interação, a

experimentação de novas sensações que encantem e despertem o interesse pela leitura de romances

históricos contemporâneos, por meio de textos que enfocam, em especial, versões diferentes da história

da mulher. Assim, selecionei dois romances históricos escritos por mulheres, publicados no Brasil, nos

anos 1997 e 2012. Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz – A incrível trajetória de uma princesa negra entre

a prostituição e a santidade - da autora Heloisa Maranhão, publicado em 1997 e Anita Garibaldi –

Heroína de dois mundos – dos autores Loredana Frescura e Marco Tomatis, publicado em 2012. O

projeto de intervenção pedagógica visa trabalhar com o perfil de duas mulheres presentes nestes

romances, resgatando, analisando e comparando a sociedade na qual a mulher estava inserida e o

comportamento que a mesma desempenhava, suas angústias, receios e a repressão sofrida ao longo da

história. Este projeto será desenvolvido no Colégio Estadual Professor Dario Veloso, no município de

Mallet – PR, com os alunos da 3ª série do Curso de Formação de Docentes.

Literatura;Romances históricos 

contemporâneos; Mulheres



PORTUGUÊS

CRISTIANE SANCHES 

DE OLIVEIRA

A LEITURA EXPRESSIVA 

DAS POESIAS 

INFANTOJUVENIL DE JOSÉ 

PAULO PAES E SÉRGIO 

CAPPARELLI .

O presente projeto de intervenção na escola com o título “A leitura expressiva das poesias infantojuvenil

de José Paulo Paes e Sérgio Capparelli”. Tem o objetivo principal formar leitores de poesia a partir da

produção poética de José Paulo Paes e Sérgio Capparelli, nos termos da proposta dos PCNs e DCEs,

sobretudo quando apontam para as funções humanizadoras da literatura, bem como sua capacidade de

ampliar a visão de mundo e aguçar a sensibilidade responsável pela apreensão dos elementos estéticos

e de humor presentes nos textos poéticos.

Poesia; infantojuvenil; formação 

de leitor.

PORTUGUÊS

EDNA CRISTINA 

SARTORI GUEDES

O desenvolvimento de 

capacidades docentes por 

meio do letramento 

digital

Este projeto tem como tema a formação de professores a partir do uso dos recursos tecnológicos

disponíveis na escola. Nos dias atuais, há grande necessidade de o professor estar preparado para o uso

das tecnologias, um desafio a ser enfrentado e superado devido à inclusão tecnológica. Para que as

tecnologias sejam usadas e compreendidas é necessário que o professor domine os processos e pense

pedagogicamente em como otimizá-las em sala de aula a partir da didatização. Mediante a essa

realidade, neste projeto, temos por objetivo contribuir para o desenvolvimento das capacidades dos

professores quanto ao uso autônomo dos recursos tecnológicos disponíveis na escola, ampliando sua

visão de mundo para o enfrentamento dos desafios contemporâneos. Desta forma, este trabalho se

justifica, pois busca aguçar o hábito de envolvimento com as TICs, aprimorar sua prática. Tendo em vista

o desenvolvimento de capacidades dos professores para o uso dos recursos tecnológicos,nos

respaldaremos nas teorias de Bauman (2007); Tono (2005); Demo (2002); Lévy (1999); Moraes (2005);

Moran (2008); Rojo (2013); Silva (2003); Xavier (2014); Valente (1993);e nas Diretrizes para o uso das

Tecnologias Educacionais (SEED-2008). Para iniciar partiremos do levantamento de dados sobre a

realidade do Colégio em relação aos recursos tecnológicos disponíveis e utilizados pelos professores,

assim como,na análise para elaboração das oficinas que irão contribuir para a formação de professores e

desenvolvimento de suas capacidades para uso das novas tecnologias em sala de aula.

Palavras chave: TICs; Formação 

Continuada de Professores; 

Didatização; Tecnologias.



PORTUGUÊS

ESTER PRAISLER 

PEREIRA

Uma Sequência Didática 

do Gênero Fábula com 

foco na Leitura

A leitura se faz presente em nosso dia-a-dia desde muito cedo. Começamos a observar e a compreender

o mundo à nossa volta, aprendendo os significados e decifrando-o de acordo com nossas necessidades e

no desejo de sempre aprender mais. Para que a leitura seja usada e compreendida em diferentes

contextos é necessário que se entenda as esferas discursivas em que os gêneros são produzidos e

circulam e também reconhecer as intenções e os interlocutores de cada discurso. Tendo em vista o

desenvolvimento de capacidades de leitura, neste trabalho, objetivamos elaborar uma Sequência

Didática (DOLZ, NOVERRAZ e.SCHNEUWLY, 2004) com intuito de incentivar e estimular a leitura para

alunos dos 6º Anos do Ensino Fundamental, por meio do gênero textual Fábula. Para realizar essa

Sequência Didática, partiremos da noção de gêneros do discurso (BAKHTIN, 1979), dos aspectos

concernentes à aprendizagem e desenvolvimento da linguagem (VIGOTSKI, 1993) e da análise das

características inerentes ao gênero, como análise dos contextos históricos, de produção e circulação,

plano textual global e arquitetura interna dos textos (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004). A Fábula é uma

narrativa curta e atrativa. Um gênero literário muito antigo que se encontra em praticamente todas as

culturas humanas. Propicia uma leitura crítica e reflexiva, apresentando soluções e levando o leitor a

identificar-se com a história. Assim, sendo a leitura uma prática pedagógica desafiadora, é preciso muito

incentivo para tornar os alunos capazes de compreender e interpretar diferentes gêneros de textos, nas

mais diferentes situações de linguagem.

 Gênero Textual Fábula; 

Sequência Didática.

PORTUGUÊS JULIANE CASSOL

CONTRIBUIÇÕES DAS 

NOVAS TECNOLOGIAS 

PARA A PRODUÇÃO 

TEXTUAL DO ARTIGO DE 

OPINIÃO

Argumentar e defender pontos de vista são requisitos indispensáveis para a vida em sociedade e

também exigências para as produções escritas escolares, para os exames vestibulares e para o ENEM.

Com o propósito de trabalhar com a argumentatividade, objetivamos realizar um trabalho de

desenvolvimento das capacidades de linguagem necessárias à apropriação discente do gênero textual

“artigo de opinião”, com propostas que envolvem pesquisa, debate, análise e produção de textos, além

do uso das novas tecnologias. Como estratégia motivadora para o desenvolvimento da escrita na escola,

este projeto de intervenção contempla a utilização da Internet através de leituras e interações em

jornais digitais, uso de ferramentas de escrita colaborativa e outros recursos. As atividades abordam a

temática “O público e o privado nas redes sociais” e visam estabelecer um diálogo com os estudantes,

orientando-os sobre como o mundo virtual pode ser um espaço de expressão e descoberta, mas

também de riscos, quando não são conhecidos os limites entre o que é pessoal e o que pode ser

compartilhado publicamente nas redes sociais.

argumentação; artigo de opinião; 

tecnologias.



PORTUGUÊS

LIDIANE DE SOUZA 

TEIXEIRA

Histórias em Quadrinhos: 

um gênero atrativo à 

leitura e à interpretação 

textual.

Durante as aulas de Língua Portuguesa foi possível constatar que os alunos não conseguem relacionar o

assunto lido com o contexto da sua realidade ficando limitados apenas nas informações explícitas do

texto, ocasionando assim, uma compreensão textual mal sucedida que os mantém em um nível

superficial de leitura, os impedindo, de certa forma, de conseguir absorver as informações que estão

implícitas nas entrelinhas do texto, e como consequência, gerando um dos principais problemas da

aprendizagem: a falta de interesse pela leitura. Levando em consideração a significação e importância da

linguagem não verbal para o desenvolvimento da criança e seu histórico, ao longo da vida escolar, é que

a escolha pelas Histórias em Quadrinhos (HQ) foi pensada como uma ferramenta capaz de auxiliar o

aluno no processo de leitura, proporcionando o hábito e o prazer em ler e, consequentemente,

favorecer o melhor nível de compreensão textual. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo

apresentar algumas estratégias de ensino no campo da leitura, através das HQ, para que os alunos

obtenham um melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que suas histórias,

carregadas, muitas vezes, de desenhos, balões e recursos gráficos diversos, utilizam uma linguagem

acessível e abordam assuntos relevantes com os quais os alunos fazem relação ao seu contexto social.

Em suma, o presente projeto pedagógico contemplará ações que mais se aproximam da realidade e do

cotidiano dos alunos de Ensino Fundamental II, esperando alcançar melhores resultados no que se

referente ao desempenho escolar.

Leitura; História em Quadrinhos; 

Interpretação e Compreensão 

textual.

PORTUGUÊS MAGNA LATCHUK

O Mito do Vampirismo, 

de Bram Stocker aos dias 

atuais: Formação de 

Leitor Literário no Ensino 

Básico.

Neste projeto esta sendo proposta uma reflexão sobre os aspectos relativos à leitura, em especial na

construção de futuros leitores. O mito como ponto de partida para a compreensão do ser, será

abordado à evolução ou transmutação do personagem “vampiro” que ocorrerá desde o século XIX até os

dias atuais, sendo realizado em estudo evolutivo que aponte as semelhanças e diferenças entre os

personagens dos clássicos literários, \"Drácula\" de Bram Stocker, \"Entrevista com o Vampiro\" de

Anne Rice, \"Saga Crepúsculo\" Sthefany Meyer e \"Os Sete\" de André Vianco, e os demais

personagens vampíricos presentes na literatura e cinema mundial. A dificuldade dos educandos na

inserção do hábito da leitura fora a problemática abordada no projeto, tendo como objetivo incentivar e

favorecer a leitura por prazer dos educandos, mostrando que através da leitura especificamente o mito

vampírico. O desenvolvimento do ato da leitura deve estar relacionado com diversos textos, contendo

diversos escritores e temas, oportunizando assim o ato de testemunhar as mais diversas opiniões da

atualidade e então assim tornando possível associá-los com os temas educacionais. O cinema

proporciona o estabelecimento de diversos diálogos, interpretações e compreensões de relações

educacionais, familiares, sociais, econômicas, enfim, permite as pessoas se expressar de diferentes

maneiras sobre as mais diversas emoções vividas coletivamente. A revisão bibliográfica fora a estratégia

utilizada como metodologia para a formulação da fundamentação teórica, e a intervenção pedagógica e

o estudo de caso serão realizados através de: disseminar a leitura das obras com tema vampírico.

Mito; Vampirismo; Formação de 

Leitor.



PORTUGUÊS MARIA PEREIRA BOING

LER E INTERPRETAR: UMA 

ATITUDE CRIATIVA DO 

USO DA GRAMÁTICA

Este projeto tem como objetivo a necessidade de integração das atividades de gêneros discursivos a

uma maior efetivação da análise linguística nas aulas de língua portuguesa. Para isso se propõe a

analisar até que ponto as relações sintático-semântica inferem na leitura dentro de sala de aula. Tendo

por base conceitual no que se refere às concepções de gramática: Carlos Franchi, Irandé Antunes e

Evanildo Bechara. Para ao debate sobre Linguística aplicada nos ampararemos em: Ingedore V. Koch,

Platão &Fiorin e Luiz Antônio Marcuschi. Faremos a implementação de atividades de leitura com ênfase

nos elementos coesivos de textos de circulação na comunidade do Campo, como folders de máquinas

agrícolas e o Jornal da Agroindústria Coamo.

LEITURA;INTERPRETAÇÃO;COESÃ

O

PORTUGUÊS NEUSA MARIA FRIGO

O Mundo Mágico dos 

Contos de Fadas

O presente projeto foi fundamentado nas teorias backhtiniana e Diretrizes Curriculares, adotamos os

gêneros discursivos, tendo como base teoria do desenvolvimento da leitura, interpretação e produção

textual. Procuramos neste projeto destacar a importância dos Contos de Fadas no desenvolvimento da

imaginação,onde destacamos os seguintes tópicos: Os contos e a interpretação; O conflito gerado no

texto; A importância da leitura;O herói em desenvolvimento; O explícito e o implícito contido no texto. O

objetivo do projeto é vencer os desafios da educação no que se refere à leitura e interpretação,

despertando no aluno o gosto e o prazer em ler, aprimorando-o por meio da prática para solucionar os

problemas de leitura e interpretação; assim, levando-os a superar as fragilidades, promovendo a

melhoria qualitativa na escola, a partir da execução do projeto.

Imaginação; encantamento; 

projeto; contos; letramento

PORTUGUÊS

NIRCEU VIDAL DOS 

SANTOS

A Plataforma Moodle 

como Ferramenta 

Pedagógica de Apoio ao 

Professor no Ensino de 

Língua Portuguesa

Este projeto aborda a problematização encontrada nas escolas estaduais do Paraná, no que se refere à

utilização dos novos recursos tecnológicos como ferramentas pedagógicas, nas aulas da educação

básica. Esse problema atinge grande parte dos professores que, diante dos laboratórios de informática,

em sua maioria equipados com internet, não conseguem elaborar uma metodologia que realmente

atinja resultados satisfatórios com relação ao seu uso, nem para o aluno, nem para o professor. Na

maioria das vezes, essa insatisfação é consequência da falta de habilidade dos educadores no manuseio

das tecnologias, ou a falta de um ambiente on-line que atenda as necessidades de cada professor.

Partindo dessa constatação, percebe-se a falta de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde o

professor possa ter a autonomia de gerenciar seu próprio conteúdo, buscando centralizar o material de

estudo do aluno e as suas atividades em um único ambiente, facilitando a metodologia didática do

professor durante a aula. O ambiente virtual escolhido como objeto de estudo deste projeto foi o

Moodle, uma plataforma interativa que tem a função de sala virtual utilizada pelo professor e seus

alunos. A proposta desta intervenção pedagógica é criar um site que funcionará como sala virtual de

aprendizagem no ambiente Moodle e montar oficinas para professores para capacitá-los técnica e

pedagogicamente, nas quais serão desenvolvidas e compartilhadas atividades interativas voltadas para

os alunos da rede estadual, além de reflexões acerca da eficácia e funcionalidade deste ambiente virtual

no âmbito escolar.

Tecnologia 

Educacional;Ambiente Virtual de 

Aprendizagem;Plataforma 

Moodle



PORTUGUÊS

ROSA MARIA 

MARIANO

Ensino e Aprendizagem 

de Leitura: a 

intertextualidade dos 

contos de fadas 

tradicionais na obra O 

Fantástico Mistério de 

Feiurinha

Atualmente, observa-se que a prática de leitura no âmbito escolar tem sido considerada um grande

desafio para os professores da rede de ensino. Dessa forma, incentivar a leitura de textos, por parte dos

alunos, tornou-se um desafio para o professor em sala de aula, principalmente, durante a transição dos

educandos do quinto para o sexto ano, do Ensino Fundamental II, momento em que se acentuam as

dificuldades em que cada aluno possui para se adequar a sua nova realidade escolar. Pensando em

trabalhar com algo que desperte o gosto em ler, o presente trabalho propõe a leitura e análise dos

contos de fadas tradicionais, como Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera, Cinderela, Rapunzel, Branca

de Neve e a Bela Adormecida, com o intuito de evidenciar as características originais desses contos e

compará-los com os temas discutidos no livro O Fantástico Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira

(2009), uma obra contemporânea que reinventa e faz uma releitura dos contos de fadas tradicionais

abordando valores que antes eram tecidos de forma lúdica, e hoje ganham outra roupagem, mas não

deixam de serem valores que precisam ser trabalhados e colocados em prática, no dia a dia da criança

(principalmente) e/ou do adulto.

Leitura; Contos de Fadas 

Tradicionais e Contemporâneos; 

O Fantástico Mistério de 

Feiurinha

PORTUGUÊS

ROSICLEIA MARTINS 

DIAS

A leitura literária e o 

resgate das memórias em 

Uma definitiva presença e 

Indez, de Bartolomeu 

Campos Queirós

O projeto PDE A leitura literária e o resgate das memórias em Uma definitiva presença e Indez, de

Bartolomeu Campos Queirós busca contemplar os propósitos expressos nas DCE de Língua Portuguesa

do Estado do Paraná. Na concepção de linguagem assumida por estas diretrizes, a leitura é vista como

um ato dialógico, interlocutivo. No caso desse projeto o estudo partirá das narrativas breves do referido

escritor buscando a formação literária de novos leitores, e principalmente, na construção de diferentes

culturas, promovendo reflexões acerca do homem e do mundo, resgatando a importância das memórias

na construção ideológica da criança , pois por meio da leitura é possível resgatar a cultura e a identidade

de um povo. O projeto será implementado no sétimo ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual de 

Arapuã e, grande maioria dos alunos é proveniente da zona rural, o que justifica, também, a escolha das

narrativas de Queirós, pois sua temática vem ao encontro da realidade dos alunos dessa comunidade

escolar que vivem no seu dia a dia muitos dos temas decorrentes da obra do autor, como por exemplo: a

simplicidade da vida do homem do campo, valorização dos aspectos culturais e resgate e manutenção

das memórias dos moradores, a simplicidade das pessoas no sentido de valorizar as pequenas coisas que

a vida tem para oferecer, a importância da palavra e do diálogo. O projeto pretende contribuir não só

com a formação de leitores, mas também tem o propósito de possibilitar aos alunos verem-se

representados de maneira significativa e valorativa.

Bartolomeu; Literatura; 

Infantojuvenil; memórias



PORTUGUÊS

ELISSANDRA ELIZA 

CALIXTO DUTRA

O USO DAS HISTÓRIAS 

EM QUADRINHOS NA 

AULA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA

Muitos professores de Língua Portuguesa reclamam do desempenho de seus alunos no que diz respeito

à escrita e, principalmente, à leitura e interpretação de textos. Sabemos que a linguagem é um poderoso

instrumento de expressão, de interação e comunicação entre as pessoas. Assim, a linguagem pode ser

oral e escrita e a leitura vai além do universo da palavra escrita. Podemos fazer a leitura de um texto

produzido em linguagem escrita, como a de um artigo de opinião, em linguagem oral; a leitura de um

debate regrado público, em linguagem mista, como a de um filme ou uma história em quadrinhos; a

leitura em linguagem pictórica, como a de uma pintura, e assim por diante (KOCH e ELIAS, 2006). As HQs

têm personagens e elenco fixos, narrativa sequencial em quadros, numa ordem de tempo, nos quais o

fato se desenrola por meio de legendas e balões com texto pertinente à imagem de cada quadrinho. A

história pode se desenvolver numa tira, numa página ou em duas ou várias páginas (revista ou álbum).

Pode ser temporal, regional, política, policial, científica, social, esportiva, infantil, terror e de humor.

(Sequência Didática: Uma proposta para o ensino de Língua Portuguesa nas séries iniciais, Caderno

Pedagógico, v. 1, 2007). Segundo Freire (2001), o ato de ler é, antes de tudo, um ato político. Com base

nesta afirmação do autor, cabe a nós educadores despertarmos em nossos alunos o gosto pela leitura e

pela escrita de maneira prazerosa, crítica e significativa, possibilitando, assim, que os mesmos possam se

expressar e discutir aspectos socioculturais.

LEITURA; FIGURAS DE 

LINGUAGEM; HQ

PORTUGUÊS

FRANCISCA DE 

ANDRADE

Entre o verbal e o visual: 

uma experiência de 

leitura com o gênero 

textual charge em sala de 

aula

Considerando ser um dos objetivos principais do ensino de Língua portuguesa formar leitores críticos e

produtores de textos, neste projeto de intervenção se optou pelo trabalho com o gênero textual charge

em sala de aula, como recurso pedagógico para desenvolver o interesse do aluno para a leitura,

contribuindo para aprimorar suas habilidades de leitura e escrita. Tem-se aqui como pressuposto que a

união entre o texto verbal e o não-verbal pode contribuir de forma eficaz na construção de

sentidos.Sendo assim, a charge apresenta-se favorável ao trabalho em sala de aula, uma vez que, ao

contribuir para despertar o senso crítico do aluno amplia seu universo leitor, possibilitando, assim maior

compreensão do mundo em que vive. Trata-se, assim, de uma proposta que busca explorar as

possibilidades de uma experiência com eitura de charges veiculadas em veículos diversificados, mediada

por uma perspectiva sócio-interacionista, fundamentados em teorias lingüísticas e discursivas Leitura;  Charge;  Sala de aula.



PORTUGUÊS

LEANDRA FARIAS 

LUCIO

Fábulas: estratégias para 

o ensino de leitura

A falta do hábito e do interesse pela leitura são grandes problemas enfrentados no ensino de Língua

Portuguesa. Em razão disso, este projeto aborda o ensino do gênero textual Fábulas, visto que esse

gênero é muito atrativo, o que favorece o interesse dos alunos pela leitura e o desenvolvimento da

prática da oralidade e da escrita, uma vez que nosso objetivo é o de desenvolver a capacidade de leitura

dos alunos do 6°. ano do ensino fundamental. Tendo esse gênero como norte, o que esperamos é

despertar a criticidade, a reflexão, o respeito às condutas sociais humanas, pois a fábula incentiva a

aprendizagem de conteúdos, e é formado pelo lúdico, propiciando questionamentos, desenvolvendo o

espírito crítico e ampliando o conhecimento de mundo de seu leitor. Unindo a fantasia e a imaginação,

este gênero torna o processo de ensino e de aprendizagem significativo e prazeroso, contribuindo para a

formação de cidadãos conscientes e participativos na sociedade. A intenção é fazer uso de diferentes

estratégias para possibilitar um ensino de qualidade e para desenvolver atividades de releituras, em

vista de que os alunos desenvolvam o gosto pela leitura e que reflitam sobre valores morais importantes

na vida do ser humano.

Gêneros; Fábulas; Leitura; 

Produção textual

PORTUGUÊS

PATRICIA DOS SANTOS 

MUGNAINI

O uso de tecnologias 

computacionais na sala 

de aula e o WebQuest 

como recurso 

colaborativo na prática 

pedagógica do docente 

de Língua Portuguesa

O presente projeto tem por objetivo contribuir para a criação de um ambiente mais criativo de ensino e

aprendizagem, por meio da inserção do uso do WebQuest como recurso educacional para a prática

pedagógica de professores de Língua Portuguesa, aproveitando os recursos computacionais disponíveis

na escola pública paranaense. Trata-se de uma pesquisa-ação, de tendência qualitativa com investigação

diagnóstica, onde se buscará, através da aplicação de questionários, entrevistas e oficinas com os

professores, analisar e refletir sobre a utilização dos recursos tecnológicos pelos docentes de Língua

Portuguesa em sua prática pedagógica, e apresentar a Webquest como recurso colaborativo e

instrumento de aprendizagem. Por ser uma metodologia que utiliza a Internet para a construção de

conhecimento, a WQ tem demonstrado ser uma estratégia didática efetiva para introduzir alunos e

professores no uso educativo do computador/internet, estimulando atitudes investigativas, a

cooperação e o pensamento crítico. Além de possibilitar ao professor a realização da sua mediação

didático-pedagógica, com vistas ao desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos e ao

enriquecimento de sua prática docente. Através da WQ, o aluno tem maiores possibilidades de construir

o seu próprio conhecimento, formando-se como sujeito ativo, com mais habilidade para compartilhar

ideias, posicionamentos e fontes de informação, atendendo, assim, ao que é preconizado nos

documentos oficiais que norteiam a educação escolar e que se configuram como desafios da Educação

Básica Pública na atualidade.

WebQuest; Tecnologias na 

educação; Prática pedagógica



PORTUGUÊS

REGINA MARIA 

BAGGIO

A FÁBULA COMO 

ESTRATÉGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA 

LEITURA E DA ESCRITA NA 

EJA

O trabalho com textos na escola não é tarefa fácil, pois existe uma grande resistência dos alunos à

leitura e à produção textual. Em razão disso, as práticas de leitura devem ser desenvolvidas a partir de

gêneros textuais, para que os alunos desenvolvam o espírito crítico, enquanto seres sociais e históricos

que são. Em razão disso, este projeto desenvolve um trabalho que busca resgatar o hábito e o gosto pela

leitura e produção de textos dos alunos da EJA, através do gênero fábula. Pretende-se utilizar estratégias

de leitura que provoquem discussões, observações, exames críticos de comportamentos, autocríticas e

reflexões sobre os valores, a moral e a ética deixados no final das histórias como mensagens. Esse

gênero propicia a competência comunicativa dos alunos e a oportunidade de se expressar livremente,

eliminando o medo de falar. Também favorece a comparação dos textos com a realidade, confrontando

o comportamento das personagens, alargando assim a visão de mundo, desenvolvendo o conhecimento

e a possibilidade de participação ativa na sociedade. Acredita-se que o gênero fábula, por ser uma ficção

alegórica, torne o hábito de ler uma rotina prazerosa e um aliado na formação de leitores críticos na EJA.

Gêneros textuais, fábula, leitura 

e produção de textos.

PORTUGUÊS

TANIA APARECIDA 

TINONIN DA SILVA

Língua Portuguesa e o 

Teatro Animado – uma 

perspectiva semiótica 

com enfoque 

multicultural.

O intuito deste projeto é desenvolver práticas pedagógicas dinâmicas e emocionais em sentido

multicultural e multidisciplinar, com a tecnologia e o teatro animado. A partir desse estudo,

desenvolvido em consonância com didática de Gasparim (2009), pretendo trabalhar uma ressignificação

no ato de aprender, na tentativa de levar os alunos a superarem as dificuldades e ampliar o

conhecimento linguístico como orienta a Diretriz Curricular de Língua Portuguesa do Paraná.

Língua Portuguesa; Teatro 

animado; Tecnologia; 

Interdisciplinaridade; PTD.

PORTUGUÊS

CLAUDIA REGINA 

FERRON

Letramento Literário e o 

sentido da leitura em: 

Marcelo, Martelo, 

Marmelo, de Ruth Rocha.

Este projeto de intervenção pedagógica indagará a questão do trabalho com a Literatura Infantil no 6º

ano do ensino fundamental II, do Colégio Estadual Alto Recreio de Quedas do Iguaçu-PR, investigando os

problemas apresentados em relação à leitura literária, oferecendo através da abordagem do letramento

literário com atividades desenvolvidas sob a perspectiva da sequência básica apresentada por Rildo

Cosson, e priorizando sua função humanizadora e seu caráter estético e lúdico, buscando assim

alternativas para a realização de um trabalho mais eficaz e qualitativo em relação à Literatura Infantil.

Leitura ; Letramento ; Função 

Social ; Narrativas; Contexto 

histórico

PORTUGUÊS

EUNICE APARECIDA DE 

SOUZA BECKER

O letramento literário 

através das poesias de 

Vinicius de Moraes

A intervenção pedagógica tem como objetivo proporcionar aos alunos do 6º ano do ensino fundamental

II, do Colégio Estadual Alto Recreio - Ensino Fundamental e Médio, o contato com o texto poético,

estabelecendo através do letramento literário um vínculo entre brincar e escrever, instigando o aluno a

cultivar bons hábitos de leitura através das poesias de Vinícius de Moraes. Embasando-se no que

Candido defende quanto a função humanizadora da literatura e tendo como marco teórico a Teoria do

Letramento Literário de Rildo Cosson, utilizando a sequência básica, a qual será desenvolvida em uma

unidade didática.

leitura; letramento; poesia; 

função social; literatura



PORTUGUÊS LUCIA REGINA BRAGA

Discurso e preconceito 

racial na escola: 

funcionamento da 

memória nas redes 

sociais

Discussão em torno do preconceito racial na escola. a partir dos diferentes discursos produzidos na rede

social, recortando o acontecimento em que o sujeito atira uma banana no jogador negro.

Preconceito Racial; Análise de 

Discurso; Redes Sociais

PORTUGUÊS

MARGARETE 

BRUGNEROTTO 

BALBINOTI

Leitura e escrita no 

ensino médio: os gêneros 

“charge” e “artigo de 

opinião” em foco.

O objetivo desse projeto é trabalhar a leitura e a escrita sendo fatores fundamentais para a inserção do

ser humano na sociedade de hoje. A leitura leva o educando ao acesso às informações, à ampliação do

vocabulário, ao desenvolvimento da criticidade e, ainda, ao interesse na busca pelo conhecimento sobre

diversos assuntos. Diante do exposto, justifica-se a realização do presente estudo, tendo em vista a

necessidade de despertar no educando habilidades de interpretação e produção escrita a partir de

reflexões sobre os gêneros charge e artigo de opinião. A premissa destas atividades calca-se na leitura e

reflexão crítica, de forma dialógica, desenvolvendo nos alunos capacidades cognitivas de articulação dos

saberes de suas vivências, promovendo a construção de argumentos coerentes e lógicos, culminando em

produções textuais de artigos de opinião. A pesquisa foi fundamentada, principalmente, nos seguintes

autores: Antunes, Bakhtin, Geraldi, Lessa, Lopes-Rossi, Marcuschi e as Diretrizes Curriculares para a

Educação Básica (DCEs).

Leitura e escrita; charge e artigo 

de opinião.

PORTUGUÊS

NELCI ROSILEY 

KRONBAUER

O trabalho com a 

reescrita no curso de 

formação de docentes

Tendo em vista a constatação de que os discentes do Curso de Formação de Docentes, futuros

professores que ensinarão as práticas da escrita nas aulas de Língua Portuguesa nos anos iniciais do

Ensino Fundamental, apresentam grandes dificuldades no processo de produção textual e certa

relutância em considerar como eficaz o exercício da reescrita textual, por entendê-la apenas como uma

reanálise superficial para readequação de expressões linguísticas e como pretexto gramaticista no

contexto escolar, tem-se como objetivo geral deste projeto possibilitar uma reflexão sobre o trabalho

com a escrita no curso de Formação de Docentes, a fim de que possam desenvolver um trabalho que

contemple todo o processo de escrita nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, busca-se,

especificamente: a) discutir sobre o conceito de responsividade bakhtiniano, relacionando-o com o papel

do professor no processo de escrita; b) discutir sobre os conceitos de escrita como trabalho, destacando

a reescrita nesse processo; c) propor estratégias e alternativas metodológicas de trabalho com a escrita

para discentes do curso de Formação de Docentes, destacando a importância do professor como

mediador desse processo.

Reescrita; Responsividade; 

Formação de Docentes



PORTUGUÊS

PATRICIA ROMANA 

DALLASTRA

Leitura Literária nas Salas 

de Apoio à 

Aprendizagem: Um 

ambiente de construção 

do conhecimento, bem 

como espaço de 

socialização e 

humanização

O presente projeto tem como foco de estudo analisar a importância da leitura literária no processo de

ensino e humanização dos alunos (as) das Salas de Apoio à Aprendizagem do Colégio Estadual Olavo

Bilac, Cantagalo. Dentro da vasta grandeza de gêneros textuais existentes, o texto literário merece

destaque graças a enorme contribuição que pode trazer para a formação do homem, devido a sua

característica e uso, pode favorecer a reflexão crítica na sociedade letrada. Nesse sentido, a discussão e

a promoção do letramento literário são oportunidades e ao mesmo tempo, desafios no efetivo ensino e

aprendizagem da literatura na perspectiva da humanização. No campo das produções teóricas brasileiras 

sobre o tema, será destacado as contribuições do professor e pesquisador Rildo Cosson (2014) que além

do aparato teórico, apresenta estratégias metodológicas que serão fundamentadas neste Projeto como

Sequência Básica, enquanto construção literária de sentidos indagando ao texto quem e quando diz, o

que diz, como diz, para que diz e para quem diz. Respostas que só poderão ser respondidas quando se

examinam os detalhes do texto, configura-se um contexto e se insere a obra em um diálogo com outros

textos. Por fim, as estratégias de ação discorridas no projeto visam auxiliar os professores que desejam

fazer da literatura uma prática significativa para si e para seus alunos. Espera-se que o conteúdo

apresentado esteja em consonância com a realidade do professor e das salas de aula da rede pública do

Paraná.

Letramento Literário; Estratégias 

de Ensino; Socialização; 

Humanização

PORTUGUÊS

SILVANA MARCIA 

SCHILIVE

TEATRO E ESCOLA - 

Oralidade, leitura e 

escrita como prática 

social.

Esse projeto tem como objetivo desenvolver no educando a oralidade, a leitura e a escrita como prática

social. Na sociedade contemporânea, é necessário que o indivíduo saiba ler, escrever e se comunicar de

maneira ampla. Mediante essa constatação, a escola e os educadores devem utilizar-se de todas as

ferramentas possíveis, para que este desenvolvimento aconteça. Surgem então, o teatro como ação

pedagógica ampla, pois permite um trabalho vinculado a esses três pilares: oralidade, leitura e escrita. Teatro; oralidade; leitura; escrita

PORTUGUÊS SIMONE MULLER

Leitura e análise 

linguística: a abordagem 

de crônicas no Ensino 

Fundamental

O presente projeto de intervenção, fundamentado a partir das Diretrizes Curriculares para a Educação

Básica do Paraná, dentro outros autores, tais como, Antunes, Geraldi, Marcuschi, Lopes-Rossi e

Mendonça, apresenta uma possibilidade de trabalho que busca oferecer situações que possam suscitar

nos alunos o interesse pela leitura, bem como ampliar as suas capacidades, a fim de que se tornem

leitores autônomos. Durante os últimos anos, foi possível perceber, nas atividades em sala de aula e

através dos índices de avaliações externas, que os estudantes demonstram dificuldade em práticas de

leitura que exigem um nível além da decodificação. Diante da concepção de linguagem como uma forma

de interação/dialógica é importante criar oportunidades para o estudante refletir, construir, considerar

hipóteses a partir da leitura e análise linguística de diferentes textos que deverão trazer sensibilidade,

fascinar e encantar, mas também promover o interesse e o desejo para a reflexão. Assim, o projeto

abordará a leitura de diferentes crônicas, na busca de uma construção de sentidos que focalize a

reflexão acerca da linguagem, ou seja, análise linguística.

Ensino de Língua Portuguesa; 

leitura; análise linguística; 

crônicas



PORTUGUÊS TANIA MARIA RIBEIRO

Da escrita à reescrita: 

como abordar o texto do 

aluno

O presente projeto busca a efetivação da proposta das Diretrizes Curriculares para Educação Básica, que

defendem concepção de linguagem como foco de interação, com uma visão dialógico-interativa de

linguagem, baseada em reflexões do Circulo de Bakhtin. A ênfase do Documento é que os alunos

utilizem a linguagem por meio de gêneros que circulam em seu meio social. Assim, a partir do \"Projeto

Pedagógico\" de Lopes-Rossi, uma releitura da sequência didática de Dolz e Schneuwly, o qual se

estrutura em módulos didáticos: leitura, produção escrita e divulgação ao público, serão abordados, no

projeto em pauta, os gêneros discursivos: sinopse e resenha crítica de filmes. Em suma, pretende-se

promover uma prática de ensino menos artificializada, estabelecendo uma inter-relação entre atividades

de leitura, produção de texto e reescrita. Assim, far-se-á uma reflexão a respeito da reescrita das

produções textuais: como intervir no texto do aluno? Como corrigi-lo de modo a levar o aluno a

progressos significativos na aquisição da escrita? Espera-se comprovar a importância da intervenção do

professor no texto do aluno e apontar estratégias de ação ao professor para poder \"corrigir\", ou seja,

intervir no texto do aluno.

escrita; reescrita; gêneros 

discursivos

PORTUGUÊS

CATHERINE APARECIDA 

SCHEMBERGER

A Tecnologia como 

Instrumento Didático-

Pedagógico no Trabalho 

Docente

Este trabalho tem como objetivo aprimorar a utilização das novas tecnologias disponíveis na escola,

como instrumento didático-pedagógico ao trabalho docente. Com tantas inovações pedagógicas e

tecnológicas, a formação continuada de hoje requer um professor capacitado para a articulação da

teoria e prática, principalmente no que diz respeito aos recursos tecnológicos disponíveis na escola, pois

nem sempre as formações continuadas contribuem para o desenvolvimento profissional do professor.

Como fundamentação teórica, este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica nos estudos de alguns

pesquisadores (MORAN, 2013; BEHRENS, 2013; DEMO, 2011; MASETTO, 2013) de forma a apresentar o

estado da arte do trabalho proposto. Neste sentido, com relação aos aspectos metodológicos, apoiamos

em uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa como pesquisa-ação aplicada a um contexto social 

de forma a aprimorar as ferramentas didático-pedagógicas ao professor na área das novas tecnologias

de informação e comunicação. A atual proposta de intervenção pedagógica será desenvolvida no Colégio

Estadual Santos Dumont, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, Paraná. Os sujeitos de pesquisa são

os professores da rede estadual de ensino pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Loanda,

Paraná. Para a coleta de dados, utilizaremos a unidade didática, bem como as discussões com o Grupo

de Trabalho em Rede. No final, esperamos que os professores possam se apropriar de uma nova prática

pedagógica envolvendo os recursos da tecnologia de informação e comunicação para docência em sala

de aula.

Formação continuada; Novas 

Tecnologias; Trabalho Docente



PORTUGUÊS

CILENE MALDANER 

AYRES CAVALCANTE

O uso das Histórias em 

Quadrinhos nas Aulas de 

Língua Portuguesa: uma 

intervenção pedagógica 

na sala de apoio à 

aprendizagem

Este trabalho tem como objetivo aprimorar as práticas discursivas a partir do gênero Histórias em

Quadrinhos (HQs), possibilitando a formação de um sujeito crítico que possa interpretar as

especificidades do gênero em questão, bem como sua intencionalidade. Neste sentido, a metodologia

aplicada a este trabalho, se caracteriza como uma pesquisa social aplicada de natureza qualitativa que

se enquadra como pesquisa-ação com o propósito de aprimorar as práticas discursivas de forma que o

aluno possa viabilizar a formação de seu próprio espírito humano. Como fundamentação teórica para a

construção deste trabalho, apoiamo-nos no quadro teórico-metodológico do Interacionismo

Sociodiscursivo (ISD) desenvolvido por Bronckart (1999, 2006) e pesquisadores de Genebra (DOLZ;

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY; DOLZ, 1999) para fundamentar nossas reflexões sobre a

sequência didática (SD) e nos estudos de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros

discursivos enquanto produto discursivo para o ensino de Língua Portuguesa. A pesquisa será

desenvolvida no Colégio Estadual Ary João Dresch - EFMNP, na cidade de Nova Londrina, no ano 2015.

Os sujeitos de pesquisa serão os alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem do Ensino Fundamental. Para a

coleta de dados inicialmente será aplicado um questionário para verificar as causas da falta de interesse

dos alunos pela leitura e produção como também verificar o conhecimento dos alunos em relação ao

gênero HQs. Por conseguinte, seguiremos para a sequência didática e as discussões com o Grupo de

Trabalho em Rede. O trabalho culminará com a produção de uma HQ realizada pelo aluno.

Gênero Discursivo; Língua 

Portuguesa; História em 

Quadrinhos.

PORTUGUÊS

GISLENE CAPELIN 

ESCAVACINI

Tirinhas nas aulas de 

Língua Portuguesa: uma 

intervenção didático-

pedagógica no oitavo ano 

do Colégio Estadual 

Guilherme de Almeida

Os estudantes, por sua vez, leem só como atividade escolar obrigatória e poucos o fazem por prazer. O

problema atinge toda sociedade e deve ser discutido por quem pode ajudar a resolvê-lo: os professores

(SILVA, 2005; ANTUNES, 2009; 2010; GERALDI, 2011). Diante disso, o objetivo maior desse trabalho é

proporcionar ao aluno o aprimoramento de sua prática discursiva a fim de que ele possa considerar os

enunciados (orais e escritos) como produtos discursivos, ou seja, unidades temáticas, onde sempre há a

presença do diálogo entre sujeito e, remetendo a um trabalho com produção e extração de significados.

Assim, com relação aos aspectos teóricos apoiamo-nos no quadro teórico-metodológico do

interacionismo sociodiscursivo (ISD) desenvolvido por Bronckart (1999, 2006) e pesquisadores de

Genebra (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) para fundamentar nossas

reflexões sobre a sequência didática (SD) e nos estudos de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com

gêneros discursivos enquanto produto discursivo para o ensino de língua portuguesa. A pesquisa será

desenvolvida no Colégio Estadual Guilherme de Almeida, na cidade de Loanda, no ano de 2015. Os

sujeitos de pesquisa serão os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental. Para a coleta de dados,

inicialmente, será aplicado um questionário para verificar as causas da falta de interesse dos alunos pela

leitura e as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. O trabalho culminará com a produção de uma

tira pelo aluno.

Língua Portuguesa; Gênero 

Discursivo; Tiras



PORTUGUÊS

MARA CARLUCIA DE 

ALMEIDA

A carta pessoal na 

formação do cidadão: 

uma proposta do ensino 

de língua portuguesa para 

o 6º ano do Ensino 

Fundamental

O objetivo deste projeto é contribuir para o aprendizado da língua portuguesa, visando à ampliação do

conhecimento linguístico-discursivo, priorizando as práticas discursivas, no trabalho com o gênero carta

pessoal. Neste sentido, a metodologia aplicada a este trabalho se caracteriza como uma pesquisa social

aplicada de natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação com o propósito de investigar as

dificuldades e falta de interesse dos alunos em relação à leitura e à produção de textos. Como

fundamentação teórica para a construção deste trabalho, apoiamo-nos no quadro teórico-metodológico

do interacionismo sociodiscursivo (ISD), desenvolvido por Bronckart (1999, 2006) e pesquisadores de

Genebra (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) para fundamentar nossas

reflexões sobre a sequência didática (SD) e nos estudos de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com

gêneros discursivos enquanto produto discursivo para o ensino de língua portuguesa. A pesquisa será

desenvolvida no Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo, na cidade de Loanda, no ano de 2015 e os

sujeitos de pesquisa serão os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. Para a coleta de dados,

inicialmente será aplicado um questionário para verificar as causas da falta de interesse dos alunos pela

leitura e produção como também verificar o conhecimento dos alunos em relação ao gênero “carta

pessoal”. Por conseguinte, seguiremos para a sequência didática e as discussões com o Grupo de

Trabalho em Rede. O trabalho culminará com a produção de uma carta pelo aluno.

Língua Portuguesa; Gênero 

Discursivo; Carta Pessoal

PORTUGUÊS

SILVIA CRISTINA DOS 

SANTOS BARBOSA

O ensino-aprendizagem 

da leitura no Ensino 

Fundamental por meio do 

gênero discursivo Fábula

A leitura é sempre fator de discussão no ambiente escolar, por percebe-se a forte resistência de nossos

alunos diante dessa atividade, desencadeando dificuldades de compreensão dos conteúdos, não só na

disciplina de Língua Portuguesa, mas também, nas demais disciplinas curriculares. Este projeto de

intervenção tem por objetivo apresentar uma proposta de incentivo à leitura que desenvolva a

capacidade leitora, através do trabalho com o gênero discursivo Fábulas, minimizando, nos alunos, as

dificuldades de interpretação, em busca da formação de um leitor competente por meio de perguntas

de leitura. O aporte teórico principal desenvolve-se em torno dos autores: Bakhtin(2003); Cândido

(1972, 1995); Coelho (2000); Solé (1998). O gênero Fábula foi proposto por ser um gênero discursivo

atrativo para os alunos, pois envolve um ensinamento moral de caráter instrutivo que possibilita um

envolvimento, por parte dos alunos, em discussões e opiniões dos fatos apresentados, não

apresentando textos muito longos. O projeto será desenvolvido com alunos do 6º ano do Ensino

Fundamental, do Colégio Estadual Narciso Mendes do município de Santa Isabel do Ivaí, no primeiro

semestre de 2015. Inicialmente, a partir de uma Sequência Didática (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEWLY,

2004), será realizado um questionamento para uma investigação prévia da compreensão dos alunos

sobre o gênero discursivo Fábulas, dando sequência com as atividades propostas na unidade didática,

que visam cumprir os objetivos específicos elencados no projeto de intervenção pedagógica.

Leitura; Gênero discursivo; 

Fábulas; Perguntas de leitura.



PORTUGUÊS

TICIANA ZELIDE 

RAVACHE

Estratégias de leitura e a 

Formação do Leitor: uma 

proposta para alunos do 

Curso de Formação de 

Docentes

A inquietação diante das lacunas de leitura apresentadas por alunos do curso de Formação de Docentes

da Educação Infantil e dos anos inicias do Ensino Fundamental na modalidade normal levou-nos à

produção deste projeto. Dessa forma, objetivamos implementar um trabalho a partir das estratégias de

leitura com estudantes desse curso no Colégio Estadual Guilherme de Almeida, no município de Loanda-

PR, com intuito de minimizar problemas de leitura, contribuindo para a formação do sujeito leitor, de

forma que as estratégias de leitura os instrumentalize para uma prática pedagógica voltada à formação

humana, na qual o aluno perceba a criação dos diversos enunciados presentes no mundo social. Diante

desse contexto, optamos por trabalhar com o gênero discursivo capa de revista, por ser um gênero da

esfera publicitária, de grande circulação social, cuja leitura pode revestir-se de ilusória facilidade. Nesse

sentido, a metodologia utilizada neste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa social aplicada, de

natureza qualitativa, que se enquadra como pesquisa-ação, a fim de propor práticas pedagógicas que

preencham as lacunas da formação leitora. Como fundamentação teórica para a construção deste

projeto, apoiamo-nos nos estudos de Bakhtin (2003, 2006) aplicados ao gênero capa de revista,

considerado instrumento para o ensino de Língua Portuguesa, a partir das estratégias de leitura

propostas por Solé (1998). A pesquisa será desenvolvida no referido estabelecimento de ensino, no

município de Loanda, no ano de 2015 e terá como público alvo os alunos do curso mencionado.

Linguagem; Gênero Discursivo; 

Leitura; Estratégias de Leitura.

PORTUGUÊS

ADRIANA APARECIDA 

DEGAN CUARELI

Aprendendo a ler e a 

escrever anúncios 

publicitários

Esta pesquisa procurará abordar a importância da leitura e da escrita como prática social na formação

do cidadão e, enfocará o papel da leitura como fonte de informação e disseminação de cultura, valendo-

se do gênero anúncio publicitário. A prática de leitura e escrita de propagandas, centradas numa

perspectiva discursiva poderá se constituir num instrumento motivador, contribuindo para melhorar a

leitura e a escrita dos alunos bem como levá-los a ser um leitor crítico. Ler e compreender um anúncio

publicitário passa pela conscientização do quanto este gênero nos influencia e/ou nos manipula. Este

projeto tem como finalidade despertar a consciência do aluno para a leitura crítica da mídia por meio da

observação e compreensão do poder de persuasão que os anúncios publicitários exercem sobre as

pessoas. A proposta metodológica a ser adotada será a da sequência didática proposta por Dolz,

Noverraz e Schnewly (2004). O princípio norteador não será o gênero em si, mas uma prática social de

uso da linguagem. Os gêneros representam a materialização de todo discurso, revelando, assim, a língua

viva, dinâmica, socialmente construída. Trabalhar com os gêneros na escola implica oportunizar, aos

alunos, o contato com a língua presente na vida de todos, no dia a dia dos cidadãos.

Leitura; escrita; ensino; anuncio 

publicitário

PORTUGUÊS

ANA MARIA MARTINS 

RODRIGUES

Diversidade Linguística: A 

variação na sala de aula

O Ensino de Língua Portuguesa deve levar o educando a perceber a multiplicidade de usos e funções da

língua, pois é nas aulas de língua materna que deve ser oferecido a ele instrumentos que o leve a refletir

sobre o uso da língua na vida e na sociedade. Diante disso, pretendemos nesse projeto trabalhar com o

2º ano do Ensino Médio desmistificando o conceito de certo e errado, tentando minimizar o preconceito

linguístico, estimulando os alunos a conhecer e usar o dialeto padrão como forma de interação social.

Variação linguística; Ensino; 

Preconceito linguístico



PORTUGUÊS

ARINEIA OLGA DE 

OLIVEIRA

O uso de tiras e cartuns 

nas aulas de língua 

portuguesa do Ensino 

Médio

A escola, como agência de letramentos por excelência, não pode mais cerrar as portas para os gêneros

discursivos veiculados nos meios de comunicação de massa, principalmente, aqueles que se constituem

por outros sistemas de linguagem, que não seja o verbal. Nessa pesquisa-ação, discutimos sobre a noção

de gêneros discursivos, seus desdobramentos para o processo de ensino-aprendizagem voltado para a

possível promoção do letramento multissemiótico. Para tanto, baseamo-nos nas orientações teóricas de

Bakhtin (1986, 1997), no conceito de letramentos múltiplos de (ROJO, 2009) e de uma concepção sócio-

cognitiva de leitura (MENEGASSI, 2010). Buscamos, dessa forma, desenvolver um Projeto Didático com

os gêneros tirinhas e cartum, em que sejam contempladas atividades de leitura, escrita, oralidade e

escuta para serem aplicadas a uma turma do 1º ano, do Ensino Médio, do Colégio Estadual Dr. Nilson

Ribas.

PALAVRAS-CHAVE: Letramentos 

múltiplos; Gêneros discursivos; 

Ensino/aprendizagem de leitura; 

Ensino Médio.

PORTUGUÊS

DEBORA MARIA 

PROENCA

“O CORTIÇO” para neo-

leitores: letramento 

literário por intermédio 

de game, em espaço 

virtual para o 9º ano do 

Ensino Fundamental

“O CORTIÇO” para neo-leitores: letramento literário por intermédio de game, em espaço virtual para o

9º ano do Ensino Fundamental A proposta deste projeto é investigar as práticas de letramento literário

através do uso de game proposto pelo site livro e game, sobre o romance “ O Cortiço” com uma turma

do 9º ano do Ensino Fundamental em escola pública da cidade de Londrina, PR. Espera-se que, a partir

da motivação inicial - o game - a leitura literária seja ampliada a partir dos gêneros apresentados: game

e obra. Após essas leituras, a turma deverá desenvolver uma narrativa conhecida como Fanfiction - são

textos publicados por fãs ( filmes, seriados e obras literárias) - em espaços virtuais, é uma produção

colaborativa feita com o suporte Google Docs. A leitura, sobretudo de livros literários pertencentes ao

cânone tradicional praticamente inexiste nas aulas de língua portuguesa para o ensino fundamental,

todavia, há um consenso que na formação educacional a leitura é uma ação intrínseca à escola,

principalmente por ser uma atividade permanente da condição humana, uma habilidade a ser adquirida

desde cedo, exercida de várias formas. Nossa proposta é investigar a aplicação do game, associado à

leitura literária no processo de produção de fanfictions, discutindo as mudanças ocorridas no processo

de escrita e, consequentemente, de leitura com o advento do ciberespaço. Além disso, espera-se

ampliar o

letramento literário, game, 

literatura, produção textual , 

fanfics

PORTUGUÊS

MARCIA PAIVA DA 

SILVA

O DISCURSO POÉTICO 

COMO INSTRUMENTO DE 

ENSINO E 

APRENDIZAGEM

Este projeto visa introduzir o gênero poético por acreditar que a abordagem do lúdico dentro do

processo ensino-aprendizagem de leitura favorece, estimula e aperfeiçoa o gosto pela leitura crítica e

interacionista. Tem como finalidade proporcionar práticas de leitura que ultrapassem a simples

decodificação da superfície linguística, uma vez que essa é a abordagem presente nas DCEs. O gênero

poético também favorece a criatividade e a liberdade e pode ser contextualizado com facilidade aos

valores presentes na sociedade, dele também se deve servir para abordar tanto a estética como a ética. Gênero poético; Leitura; Lúdico



PORTUGUÊS NEIDE BIODERE

A FUNÇÃO 

HUMANIZADORA DA 

LITERATURA: A QUESTÃO 

DA VARIAÇÃO 

LINGUÍSTICA

Este projeto visa trabalhar com os alunos a questão da variação linguística nos textos literários, por meio

de análise crítica e exploração da função humanizadora da literatura em diferentes gêneros. Por meio da

leitura de diferentes textos literários buscar-se-á proporcionar aos alunos i) uma leitura crítica da

realidade humana, em que ele, aluno, olhe para dentro de si, olhe à sua volta e repense a sua vida e a

vida das pessoas; ii) uma reflexão sobre o fenômeno da variação lingüística, em que o aluno analise as

diferentes modalidades de linguagem e amplie assim sua visão analítica em relação à linguagem e aos

contextos sociais. Busca-se, então, com esse projeto, um repensar a forma de ensinar, com o intuito de

“didatizar” a leitura sem a contaminação das ideologias que nos empurram para um ensino marcado

pela pressa; um ensino que acredita na condensação de conteúdos por meio de fragmentações de textos

e em fórmulas que atinjam resultados para os concursos de vestibulares. A intervenção pedagógica, em

busca de reconhecer-se como uma ação sobre um objeto de estudo, será organizada em uma unidade

didática, com atividades que contribuam com o desenvolvimento das capacidades de leitura e

interpretação, tendo como objetos de ensino o texto literário e a variação linguística. A implementação

do projeto será realizado no Colégio José Aluísio Aragão, município de Londrina- PR, com os alunos dos 3

º ano do Ensino Médio, do período da manhã.

Variações linguísticas. Literatura. 

Leitura crítica. Humanização

PORTUGUÊS ROSANA PERES

CLÁSSICOS DA 

LITERATURA EM HQ: O 

GUARANI, DE JOSÉ DE 

ALENCAR

Esta Unidade Didática tem como foco os alunos dos 2º anos do Colégio Estadual Antônio de Moraes

Barros, localizado no município de Londrina- Paraná. Será trabalhado o gênero textual história em

quadrinhos. O presente projeto será um desafio, pois, as experiências em sala de aula revelam que

nossos alunos tiveram pouco contato com a leitura. Para o adolescente, hoje, principalmente, os textos

literários a que chamamos de “clássicos” antes mesmo de serem lidos, são considerados “chatos”,

“desinteressantes” e difíceis . É preciso que eles estabeleçam uma relação de prazer com os textos e

reconheçam sua importância e suas diferentes funções, que são de: informar, refletir, comunicar,

divertir. Partindo deste pressuposto, escolhemos as adaptações da literatura clássica no gênero história

em quadrinhos em uma abordagem estruturada na qual o aluno terá uma explanação sobre HQ e várias

leituras relacionadas à literatura brasileira nas possibilidades de diálogo da literatura com a história em

quadrinhos, uma linguagem que possibilite à formação de leitores que deve buscar não só o letramento

literário, mas também a formação de uma sensibilidade artística e a construção de um imaginário

poético por meio de outras manifestações e linguagens, e que possibilite colocá-lo como sujeito ativo

nesse processo.

Leitura; História em quadrinhos; 

Gêneros Textuais; Literatura.



PORTUGUÊS

ROSANGELA 

APARECIDA SCALONI 

VENDRAMINI

Crônicas a serviço da 

formação de leitores 

entre alunos do 9º ano do 

Colégio Estadual Júlia 

Wanderley

Este projeto de intervenção pedagógica tem o objetivo de desenvolver estratégias de leitura conforme

proposta de Isabel Solé (1998), visando contribuir para a formação de leitores competentes no uso da

língua, que compreendam o que leem e possam se posicionar de forma crítica perante a leitura. Está

pautado nos estudos de Bakhtin (2003) e Marcuschi (2008), acerca dos gêneros textuais. O trabalho será

realizado em uma turma de 9º ano, por meio do gênero textual crônica. Esse gênero discursivo costuma

apresentar linguagem mais informal, leve, abordar temas do cotidiano e cenas de humor, o que gera

uma certa aproximação com o leitor, facilitando o despertar do interesse dos alunos. Esperamos, assim,

possibilitar aos alunos meios adequados na conquista de uma maior proficiência enquanto leitores. leitura; estratégias; crônicas

PORTUGUÊS

ROSANGELA DE 

FATIMA FOLINI 

MARQUES DA SILVA

A Contribuição do Cinema 

na Formação de Leitores

Este Projeto de Intervenção Pedagógica propõe-se a refletir sobre a literatura e o cinema como

ferramentas de incentivo à leitura. Através da exploração de obras literárias juvenis em paralelo com o

envolvimento do cinema, seguindo a metodologia fundamentada pelo Método Recepcional, proposto

por Bordini e Aguiar, partimos de obras literárias contemporâneas que despertam o interesse entre os

jovens e os adolescentes e analisamos a relação com as adaptações cinematográficas dessas mesmas

obras. O principal objetivo desta proposta é desenvolver habilidades de leitura, não apenas do texto

escrito, mas também do mundo das imagens, estabelecendo uma relação entre as diversas formas de

leitura, ampliando o horizonte de expectativas do aluno. O público alvo da implementação deste projeto

são os alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Érico Veríssimo da cidade de Cambé

– Paraná. Leitura; Literatura; Cinema

PORTUGUÊS

SIMONE LUCIANA 

GOMES

Infográfico: instrumento 

mediador para 

desenvolver capacidades 

de leitura, oralidade e 

escrita no Ensino 

Fundamental

A partir do momento em que a Diretriz Curricular Estadual da Educação Básica de Língua Portuguesa

(PARANÁ, 2008) apresentou para o ensino da língua materna o Conteúdo Estruturante relacionado com

o momento histórico-social, que assume a linguagem como prática que se efetiva nas diferentes

instâncias sociais, as ações relacionadas ao ensino e aprendizagem de língua portuguesa devem

promover as práticas sociais de linguagem como eixo estruturante do trabalho didático. Nesse sentido, o

uso de concepções e de metodologias que propiciem ao aluno participar “de diferentes práticas sociais

que utilizem a leitura, a escrita e a oralidade com a finalidade de inseri-los nas diversas esferas de

interação” (PARANÁ, 2008, p. 48) é tarefa da escola e do professor. É neste sentido que esta proposta de

trabalho foi planejada e será implementada. O nosso propósito é o de contribuir para o

desenvolvimento de nossos alunos e ampliar assim as suas capacidades de linguagem nas práticas

discursivas configuradas em gêneros textuais. Tendo como foco os textos que circulam nas mídias

impressas que visam a informação e a disseminação de fatos sociais e científicos, esta pesquisa pretende

levar um sentido diferente às aulas de Língua Portuguesa, buscando através dos infográficos,

compreender e interpretar textos, cuja temática seja a de divulgação científica. Os infográficos possuem

elementos diversificados em sua produção, como a complexidade dos temas e a Multimodalidade das

linguagens com as quais se configura, tornando-se um texto atraente para o público leitor, em especial

aos alunos que também serão produtores desse gênero de texto no contexto escolar.

práticas discursivas; aquisição da 

linguagem; infográficos



PORTUGUÊS

SOLANGE DE OLIVEIRA 

BATISTA

A contribuição do 

letramento científico para 

educação ambiental.

Desde o final do século XX, o que tem estado no cerne da agenda dos estudos da linguagem são os

desafios enfrentados pela escola diante de um novo contexto social, considerados como “Desafios

Educacionais Contemporâneos” (SEED, 2008). Entre eles, o desafio de trabalhar questões relacionadas

ao meio ambiente e à sustentabilidade que contribuam para a construção de um pensamento científico,

levando em conta a importância de promover o letramento científico dos alunos do Ensino Básico.

Pensando nisso é que, nesta pesquisa-ação, pretendemos discutir as propostas das Políticas Públicas de

Educação Ambiental (PNEA; ProNEA), as contribuições que a disciplina de língua portuguesa pode trazer

para a produção de um pensamento científico na escola, a noção bakhtiniana de gêneros discursivo e

seu desdobramento para o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa e a concepção de

multiletramentos.Tendo como ponto de partida as prescrições apresentadas nos Parâmetros

Curriculares para Educação Ambiental (BRASIL, 2003), pretendemos desenvolver um projeto didático de

letramento científico, direcionado a uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual

Basílio de Lucca, no município de Ibiporã. Nele esperamos contemplar aspectos importantes

relacionados ao atual quadro da educação ambiental no Brasil, buscando adaptar temas específicos às

práticas de linguagem materializadas em gêneros discursivos da divulgação científica para práticas

pedagógicas em aulas de língua portuguesa.As atividades desenvolvidas culminarão na organização de

um evento sobre Cultura Ambiental, em que se pretende mobilizar toda a comunidade escolar para

efetiva participação.

Letramento científico; Ensino de 

língua portuguesa; Gênero 

discursivo; Meio ambiente

PORTUGUÊS

SOLANGE 

EVANGELISTA

A leitura como prática 

social: os gêneros textuais 

notícia e carta do leitor 

em sala de aula

O projeto A leitura como prática social: os gêneros textuais notícia e carta do leitor em sala de aula,

como proposta de intervenção pedagógica para professores do Colégio Estadual São José, é uma forma

de implementar práticas de leitura significativas não apenas para as aulas de língua portuguesa como

para as demais áreas do conhecimento. Tais práticas visam instrumentalizar teórica e

metodologicamente os docentes para que sejam capazes de ampliar a capacidade de compreensão

textual e discursiva de seus alunos, tendo como objeto de estudo os gêneros carta do leitor e notícia,

veiculados em jornais impressos. Dessa forma, esse projeto visa, por meio dos gêneros jornalísticos

citados, contribuir para o exercício da leitura como prática social, gerando leitores capazes de

argumentar, de diferenciar fatos de opiniões e de se posicionarem criticamente no meio em que vivem.

Gêneros jornalísticos; Leitura; 

Letramento; Prática docente



PORTUGUÊS

SURLEY VILELA DA 

COSTA

Ironia e dialogismo em 

Luis fernando Verissimo e 

Machado de Assis

As crônicas e os contos são gêneros curtos, com temas sempre atuais e repletos de significações

explícitas e implícitas, muito próximos ao nosso dia a dia, o que pode facilitar seu entendimento, pois

aproximam-se da realidade do leitor, fazendo-o com que se envolva e compreenda melhor os

significados da leitura. Assim, o trabalho com crônicas e contos visa a formação de leitores capazes de

compreender que através de uma leitura aprofundada é que poderão perceber não só os explícitos, mas

também os implícitos contidos nas leituras por eles feitas, o que os levará depreender as reais intenções

que cada texto traz, tornando-se leitores críticos, que saibam ler e escrever, que saibam usar

socialmente a leitura e a escrita, que pratiquem a leitura e a escrita, que sejam capazes de se posicionar

e interagir com as exigências da sociedade diante das práticas de linguagem, demarcando sua voz no

contexto social.

crônicas; contos; leitura; 

implícito; ironia

PORTUGUÊS

TANIA REGGIANI 

GALBARDI

CONSTRUÇÃO DA 

ARGUMENTAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

NO ARTIGO DE OPINIÃO.

Este projeto de intervenção pedagógica surgiu da constatação de que a escola encontra muitas

dificuldades para formar leitores. A maioria dos alunos não compreende o que lê. Através da leitura de

gêneros da ordem do argumentar (artigo de opinião), pretendo pesquisar e aplicar estratégias de leitura,

visando ampliar o conhecimento prévio do aluno e desenvolver a prática de argumentar. O trabalho com

textos opinativos obrigaria os alunos a adentrar ao universo da argumentação. Este trabalho tentará

desenhar as portas para a argumentação discursiva e proporcionar a formação de leitores competentes,

críticos e autônomos, através da aprendizagem significativa das estratégias responsáveis por uma leitura

eficaz.

ARTIGO DE OPINIÃO; 

ARGUMENTAÇÃO; ESTRATÉGIAS 

DE LEITURA.

PORTUGUÊS ANGELA GARCIA

Leitura da fábula: uma 

abordagem para a 

construção do letramento 

por meio da reflexão 

visando o resgate de 

valores.

A disciplina de língua portuguesa na realidade da sala de aula tem encontrado dificuldades em contribuir

para a formação do leitor. Sabe-se entretanto, que a leitura é uma das competências mais valorizadas na

sociedade, auxiliando no aprendizado, na aquisição de conhecimento e proporcionando reflexão crítica,

além de propiciar aos educandos a oportunidade de interagir no e com o mundo. Dentro deste contexto,

é imprescindível proporcionar aos alunos um instrumento de compreensão racional do mundo que os

cerca, levando-os a um posicionamento de vida isento de preconceitos e a uma postura mais adequada

em relação à participação como indivíduo, na sociedade e no ambiente imediato que ocupa. Partimos do

pressuposto que atos de intolerância e de falta de respeito observados na escola ocorrem por falta de

compreensão e por individualismo. Propomos um trabalho com leitura de fábulas para auxiliar na

formação de conceitos éticos do cidadão. Leitura;ética;reflexão;.



PORTUGUÊS

ANGELA MARIA 

CANDIOTO

Ler e encantar no Espaço 

Escolar: As manifestações 

da linguagem a partir dos 

minicontos.

O projeto em tela objetiva, em linhas gerais o trabalho com a leitura como elemento preponderante

para o desenvolvimento de potencialidades intelectuais do leitor no contexto escolar e fora dele, como

forma de atribuir significados, sentidos próprios ao que se lê, bem como, encontrar o prazer, o

encantamento através da leitura dos MINICONTOS. Dessa forma, tomando por base o referido gênero,

serão dinamizadas práticas pedagógicas nas quais os escolares sejam motivados a deleitar-se com a

literatura de outros novos gêneros discursivos, “transitando” por eles através de seus poderes de

comunicação e conhecimento, reconhecendo a importância da leitura enquanto elemento indispensável

para o crescimento e enriquecimento de suas potencialidades, ou seja, por meio da leitura dos diversos

gêneros textuais o leitor, constrói sentidos e estabelece relações com o que sistematizou anteriormente,

considerando que nesse processo ele utiliza de estratégias tais como: inferências, comparações,

questionamentos, críticas, favorecendo assim sua formação intelectual e social.

Leitura; Minicontos; 

potencialidades; encantamento; 

motivação.

PORTUGUÊS

CINTHIA CHIQUETO 

RODRIGUES DE 

ANDRADE

Estratégias de Leitura 

aplicadas nas diferentes 

áreas do conhecimento

“Estratégias de Leitura aplicadas nas diferentes áreas do conhecimento” Este projeto foi elaborado para

atender às exigências do Programa Educacional PDE. O mesmo será aplicado no Colégio Estadual Brasílio

Itiberê e têm como público alvo professores de todas as áreas do conhecimento do referido

estabelecimento de ensino. O objetivo do projeto é ensinar aos professores as estratégias de leitura

desenvolvidas por Isabel Solé, independente da área em que atuam, a fim de que posteriormente

possam aplicar em sala de aula o conhecimento adquirido, melhorando a compreensão leitora dos

alunos, levando-os a aproveitar ao máximo os textos de suas disciplinas em sala de aula. O trabalho foi

pensado considerando as necessidades de ensino-aprendizagem dos alunos do Colégio Estadual Brasílio

Itiberê. Tendo em vista as avaliações externas que avaliam o nível de proficiência em leitura de nossos

alunos, percebeu-se a importância em aplicar estratégias de leitura em diferentes gêneros textuais que

circulam na esfera escolar e cotidiana, no intuito de formar o leitor proficiente. Durante oito oficinas, de

quatro horas cada, no ano letivo de 2015, serão trabalhadas as estratégias de seleção, antecipação,

inferência e verificação em textos para que os professores se apropriem do conteúdo. Além disso, serão

trabalhadas também as perspectivas do texto e do leitor.. Ao ensinar leitura na escola é comum

observar que a mesma ainda é vista como mera decodificação. Depois do desenvolvimento deste

projeto, espera-se que a leitura seja concebida no âmbito escolar como uma prática social, um momento

de interação entre leitor-texto-autor, considerando o contexto histórico-social.

Estratégias de Leitura; ensino; 

professores



PORTUGUÊS

CLAUDIA SECATO 

RODRIGUEIRO

As modificações da 

produção escrita das 

cartas de caminha aos 

meios virtuais

Tendo em vista a dificuldade que os alunos apresentam em atividades de leitura (na compreensão e

interpretação de textos), como se pode observar nos processos avaliativos, o estudo de gêneros textuais

se faz necessário na sala de aula para o favorecimento da aprendizagem da escrita (produção de textos)

e leitura. O gênero carta é um deles. A carta, assim como tantos outros exemplos que utilizamos em

situações comunicativas distintas, integra a diversidade dos chamados gêneros textuais. Este gênero é

uma importante ferramenta no ensino de língua portuguesa, pois oportuniza tanto a aprendizagem dos

elementos referentes a ela, quanto o aprimoramento da ortografia e, consequentemente da leitura. Isto

justifica a escolha do gênero para desenvolvermos este projeto. Escrever uma carta é produzir um texto

que é elaborado de acordo com as relações existentes entre os sujeitos e o seu propósito de

comunicação. Por este motivo, é importante o ensino deste gênero nas escolas, pois pode possibilitar

uma maior integração entre o cotidiano do aluno e o que é efetivamente aprendido na escola. Sem

contar que, a carta, por se classificar dentre os inúmeros gêneros com os quais compartilhamos no

nosso dia a dia, está entre os conteúdos relacionados aos diversos processos avaliativos. O

conhecimento e uso desse gênero não é algo ultrapassado, mas atual e continuo, observando as

adaptações necessárias às convenções da sociedade atual. Gêneros textuais; leitura; cartas

PORTUGUÊS

ELIANE BASILICHI 

BERTON

Implementar práticas de 

leitura e escrita a partir 

do gênero digital ‘blog”, 

tendo em vista a 

construção da identidade 

do sujeito-aluno- 

adolescente.

O presente projeto de intervenção pedagógica foi elaborado mediante a necessidade que

frequentemente enfrentamos na escola de encontrar uma metodologia para o ensino tornar-se mais

atraente e efetivo. Diante dessa premissa, no qual é desejável trazer para a sala de aula as experiências

de linguagem e escritas que os sujeitos-alunos vivenciam no cotidiano, elencamos o blog como suporte

digital, já que é, em certa medida, explorado pelos adolescentes. Posto isto, o presente estudo abordará

a temática bullying através de diferentes gêneros textuais como: artigo de opinião, reportagem e

notícias, e estimulará a prática de escrita utilizando-se do gênero artigo de opinião no blog.

Bullying; Blog; Leitura e Escrita, 

Gêneros Textuais.

PORTUGUÊS

IVANETE CRISTINA 

BELGAMASCO

A leitura de obras 

literárias como 

instrumento de crítica 

social

O projeto proposto articula a leitura do clássico, O Cortiço, de Aluísio Azevedo, com os contos “Uma vela

para Dario”, de Dalton Trevisan, e “Relato de ocorrência” de Rubem Fonseca. Justifica-se pela

necessidade de desenvolver uma reflexão crítica sobre o individualismo e desrespeito ao ser humano,

portanto, retoma valores essenciais para o trabalho pedagógico como, por exemplo, o trabalho em

grupo. O sujeito individualista tem dificuldades nas interações tão importantes para adquirir o

conhecimento que é efetivado no discurso. O trabalho oportuniza aos alunos do 2º ano do ensino médio

por meio da literatura e com o auxílio da tecnologia, que oferecerá subsídios para a leitura dos textos

em sala de aula, os meios necessários para uma mudança de atitude. O papel do educador é

fundamental na formação de um cidadão que saiba se posicionar. As atividades tem como aporte

teórico a concepção de linguagem de Baktin e o Método Recepcional de Bordini e Aguiar (1993). Espera-

se que os educandos transformem-se em leitores ativos que saibam levantar hipóteses levando em

consideração suas experiências pessoais. Também é importante que saibam reconhecer elementos e a

estrutura do conto.

Literatura; Individualismo; 

Tecnologia; Trabalho em grupo



PORTUGUÊS IVANI FANTUCCI VIEIRA

Mário de Andrade: uma 

proposta de leitura 

literária para os contos O 

Peru de Natal e Primeiro 

de Maio

Sabemos que a leitura é fundamental para o desenvolvimento pessoal e intelectual de qualquer

indivíduo. Desta maneira, o objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta que incida sobre

estratégias que o professor poderá utilizar em sala de aula, visando à leitura e construção do sentido do

texto literário. Esperamos que nossa proposta possa minimizar alguns dos problemas inerentes ao

processo de leitura de textos dessa natureza, contribuindo, assim, para uma prática mais efetiva de

estratégias para a leitura de textos dessa natureza entre os professores da rede pública. Para a

realização do trabalho, o corpus escolhido é composto por dois contos de Mário de Andrade,

especificamente, de sua obra “Contos Novos”, são eles: “O peru de Natal” e “Primeiro de maio”. A base

teórica que utilizaremos será, principalmente, as pesquisas de Solé, Menegassi, as DCEs, bem como os

estudos de Gotlib e Massaud Moisés, entre outros autores. Acreditamos que esse projeto seja relevante

tanto para o desempenho profissional do professor que busca novos meios e conceitos para melhorar

seu trabalho em sala de aula quanto para a motivação dos alunos que certamente poderão se interessar

mais pela leitura literária, visto que nossa perspectiva busca apresentar mecanismos pelos quais eles

consigam apreender o sentido do texto, tornando-os leitores competentes.

Mário de Andrade - estratégia de 

leitura - conto

PORTUGUÊS

JOSENEI AGUINALDO 

JACINTO

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

PARA O GÊNERO 

AUTOBIOGRAFIA: O 

TEXTO COMO OBJETO DE 

ENSINO.

Este projeto de intervenção pedagógica do PDE 2014 tem como objetivo geral propor uma sequência

didática do gênero autobiografia para um sexto ano e como objetivo específico produzir exercícios de

leitura a cerca das condições de produção do gênero escolhido; formular atividades para desenvolver a

estrutura composicional e as marcas do estilo do gênero e produzir um blog para postagem dos textos

produzidos pelos alunos. O referencial teórico apoia-se na vertente interacionista da Línguística Aplicada

baseada nos estudos de Bakhtin (1997) e Bakhtin/Voloshinov (2006) e nas concepções de escrita de

Geraldi (1999), Travaglia (2000), Perfeito (2005) entre outros.

Gênero discursivo; escrita; 

sequência didática.

PORTUGUÊS

LEILA MARCIA VILELA 

PAES

O processo de leitura e 

escrita do gênero artigo 

de opinião

Este projeto discute o desenvolvimento da argumentação dos alunos do Ensino Médio a partir da

articulação dos procedimentos de leitura, análise linguística e produção textual. Para isso, escolhemos o

gênero discursivo artigo de opinião para analisar suas peculiaridades quanto à forma composicional,

conteúdo temático e estilo. Nosso objetivo é produzir uma proposta de intervenção pedagógica que

ajude os alunos a superarem as dificuldades de argumentação nas suas produções de texto. Para tanto,

apresentamos um breve histórico do objeto de ensino dessa disciplina, o conceito de gênero do

discurso, na perspectiva bakhtiniana, e as especificidades do gênero discursivo artigo de opinião,

caracterizando seu conteúdo temático, sua estrutura composicional e estilo, a partir dos estudos

bakhtinianos. Em termos metodológicos, desenvolveremos nossa proposta de intervenção pedagógica à

luz do conceito de elaboração didática e da metodologia proposta por Rodrigues (2009).

Ensino Médio, escrita 

argumentativa, gênero 

discursivos, artigo de opinião.



PORTUGUÊS

LENIR APARECIDA 

PEDRONE MUCIO

Currículo e Diversidade 

um Diálogo Necessário

O presente projeto aborda a intenção de pesquisa do Programa de Desenvolvimento Educacional –

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, (SEED) em convênio com a Universidade Estadual de

Maringá (UEM), intitulado “Currículo e diversidade, Um Diálogo Necessário. Tem por objetivo geral

analisar os gêneros textuais, que circulam nas salas de aula, referentes ao tema diversidade e inclusão,

para uma reflexão junto aos professores da disciplina de Língua portuguesa, com o intuito de discutir

sobre as adaptações curriculares. Estabelece o Artigo 26 da vigente Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional – LDB nº 9.394, 20 de dezembro de 1996: “Os currículos do ensino fundamental e médio

devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da

sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. A LDB 9394/96 definiu a Educação Especial como

uma modalidade de educação escolar que permeia todas as etapas e níveis de ensino e a Resolução do

CNE 02/2001 regulamentou seus artigos 58, 59 e 60, garantindo aos alunos com necessidades

educacionais especiais o direito de acesso e permanência no sistema regular de ensino

Diversidade.Grupo de 

Estudo.Ensino de Língua 

Portuguesa.Ensino Aprendizagem

PORTUGUÊS LUZIA OFELIA TAVARES

Recursos Linguístico-

Discursivos empregados 

na produção de textos 

produzidos por alunos do 

Ensino Médio do CEEBJA 

Santa Clara, de 

Mandaguari

Este projeto de Intervenção Pedagógica volta-se para o aprimoramento da argumentação fundamentada

na leitura, reflexão e escrita do gênero discursivo argumentativo a partir de uma visão polifônica do

ensino da literatura e compreensão dos recursos lingüístico-discursivos empregados na construção

argumentativa dos textos e de sua utilização nas diferentes esferas sociais partindo do artigo de opinião,

carta do leitor, imagens, tendo na mediação do professor um elemento imprescindível para a atuação

dos alunos durante o processo ensino-aprendizagem, considerando que a escola é o local apropriado

para o desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita centrada nas reflexões sobre os textos em

que predominam a argumentação. Diante da reflexão de que a escola é o ambiente favorável à

preparação intelectual dos estudantes e que a prática pedagógica direcionada para situações reais de

uso da produção do discurso, propiciam a eficaz apresentação do seu ponto de vista de modo a

persuadir o leitor, evidenciando o conhecimento a cerca da língua e que a capacidade argumentativa

adquirida transformará o modo de agir desses educandos diante da leitura e da escrita e na sua prática

cotidiana.

Leitura reflexiva; 

argumentatividade; criticidade; 

aplicabilidade.



PORTUGUÊS

MAIZA GONCALVES 

BORGATO

O diálogo entre a 

literatura e outras artes 

brasileiras no início do 

século XX

O objetivo deste projeto é ampliar o conhecimento de alunos do terceiro ano do Ensino Médio, dando

oportunidade a eles de estudar algumas obras literárias modernistas e relacioná-las à outras formas de

arte produzidas na mesma época, cada qual rompendo com a tradição então dominante. Além disso,

eles devem aprender a articular arte e a sociedade, recebendo subsídios para sua contextualização

histórica e para a verificação de que as rupturas estéticas não ocorrem isoladas do mundo, mas

expressando-o. Assim, poderão perceber a importância e a utilidade da literatura – e da arte em geral –

para a vida em sociedade. Sendo mais específico, no campo do teatro trataremos de O Rei da Vela, de

Oswald de Andrade; no da música, as Bachianas nº2, de Villa-Lobos; no da pintura, obras de Tarsila do

Amaral; no da narrativa, Macunaíma, de Mário de Andrade; no da poesia, os Sapos, de Manuel Bandeira.

Para isso, levaremos em conta referências sociais, históricas e estéticas da chamada 1ª fase Modernista.

Ao realizar a leitura de textos literários e conhecer o diálogo duplo que a arte trava dentro do campo

estético (com ela mesma) e no contato com o campo social os alunos podem perceber o significado

complexo da literatura e da arte, desenvolvendo suas capacidades leitoras. Vale ainda lembrar que essa

discussão importa muito para entendermos a relação entre arte e sociedade no início do século XXI, e a

atualização dessa discussão também é um dos objetivos dessa proposta.

Literatura e outras artes; Arte e 

sociedade; Leitura literária

PORTUGUÊS MARCIA FAVARETTO

O gênero textual fábulas 

contemporâneas de 

Millôr Fernades no ensino-

aprendizagem de Língua 

Portuguesa.

O tema de estudo fábulas contemporâneas de Millôr Fernandes, no discurso como prática social,

contempla a disciplina de Língua Portuguesa ,onde a prioridade é a prática da leitura. É válida a

implementação do gênero para ser trabalhado no contexto da sala de aula, por ser um gênero de fácil

acesso, tanto para o aluno como para o professor. O gênero desperta o gosto pela leitura, trabalha

valores sociais contemporâneos, permite trabalhar a criatividade. Millôr Fernandes acrescenta à fábula

clássica a ironia e o humor . gênero, ensino, aprendizagem

PORTUGUÊS

MARCIA VALDIRENE 

GOUVEIA

Trabalhando a leitura de 

quadrinhos no contexto 

da escola pública.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma experiência com a leitura voltada para o gênero

discursivo história em quadrinhos “Turma da Mônica”, do autor contemporâneo Maurício de Sousa. As

atividades propostas serão desenvolvidas em sala de aula, numa turma de 6º ano do Ensino

Fundamental, enfatizando as habilidades de leitura das linguagens verbal e não verbal.

Gêneros discursivos, histórias em 

quadrinhos



PORTUGUÊS

MARIA LUCIA 

FERNANDES TEIXEIRA

A Importância dos 

estudos gramaticais para 

o desenvolvimento da 

competência linguística

Este estudo objetiva contribuir com o desenvolvimento da competência linguística do aluno do Ensino

Básico por meio do ensino de aspectos gramaticais da língua portuguesa, pois ela desenvolve o

desempenho do aluno nas atividades de leitura, de compreensão e de produção de texto. A prática de

análise linguística constitui um trabalho de reflexão sobre a organização do texto escrito e/ou falado, no

qual o aluno percebe o texto/discurso como resultado de opções temáticas e estruturais feitas pelo

autor, visando ao seu interlocutor. A escolha do assunto classes de palavras e, no escopo dessas, o

substantivo, o adjetivo e o pronome, ocorreu por se verificar o grande tempo utilizado para seu ensino

em sala de aula e, ainda assim, muitas vezes, os alunos continuam sem compreendê-las. Parte do

problema está na forma como esses conteúdos são expostos nos livros didáticos e nas gramáticas

tradicionais, frequentemente desvinculados do uso real da língua. Outro problema diz respeito a

inconsistências teóricas e a conceituações inadequadas que resultam em incompreensão do conteúdo

gramatical. Assim, deseja-se examinar as conceituações apresentadas por autores de gramáticas e de

livros didáticos sobre o assunto e refletir a respeito delas, para, a partir disso, trabalhar os referidos

conteúdos de forma mais adequada, visando a um ensino coerente e de uso efetivo e real desses

aspectos. Também se pretende aplicar esses conteúdos em atividades práticas, para fixação e melhor

compreensão dos mesmos.

Análise Linguística;Substantivo; 

Adjetivo;Pronome.

PORTUGUÊS

MARLENE NASSER DA 

SILVA

Estratégias de Leitura por 

meio da Fábula no 

processo de Ensino-

aprendizagem.

Partindo-se do princípio que a leitura é fundamental no desenvolvimento do ser humano e que a escola

possui um papel relevante na formação do gosto e hábito pela leitura, propiciando conhecimentos, esse

projeto erige como um instrumento de prática de leitura por meio da Fábula no processo de um ensino-

aprendizagem comprometido com a criticidade. A ideia básica, no que diz a respeito à leitura literária,

surgiu da necessidade de desenvolver em nossos educandos capacidades leitoras que contribuam e

extrapolem os limites da mera decodificação, privilegiando momentos de leitura na escola para que

possam conhecer e manter contatos com os mais diferentes gêneros textuais, mais precisamente as

fábulas. Pretendemos promover reflexões sobre o gênero “fábula”, como também apontar metodologias

que ofereçam condições de um trabalho voltado ao exercício do senso crítico e ético na formação dos

alunos. Dessa forma, optou-se por trabalhar com a temática “fábulas” a partir do retrospecto histórico

de como eram os contadores e autores de fábulas do passado e a época em que viveram. Após esta

etapa, serão apresentadas fábulas de Esopo e La Fontaine, finalizando com as de Monteiro Lobato,

legítimas representantes da época atual. No processo de definições, o “público ideal” escolhido foi o 7o

ano, do período vespertino, do Colégio Estadual Jardim Panorama, em Sarandi (PR), por ser uma turma

já adaptada ao Ensino Fundamental II, mas que também necessita de um trabalho de motivação para o

projeto de leitura.

Estratégia; Leitura; Fábula; 

Discurso; Prática Social



PORTUGUÊS

MIDORI SHIMA DA 

SILVA

A recepção da narrativa 

curta no CEEBJA

Este Projeto de Intervenção Pedagógica, sob o título: A recepção de narrativa curta no CEEBJA, numa

proposta metodológica que dê suporte ao trabalho com textos literários em ambiente escolar, tem

como sua linha de pesquisa o aporte teórico nas Teorias da Recepção de Hans Robert Jauss e

metodologias pautadas na Estética da Recepção de autoria de Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de

Aguiar. Desenvolveremos esse projeto por meio de uma Unidade Didática, a partir de diferentes textos

com a temática “violência”.Intentamos trabalhar com textos de narrativa curta, a partir do gosto e

interesse dos alunos. Pretendemos, desta forma, aproximar o aluno da leitura literária de modo

agradável e significativo, rompendo com o ranço, apresentado pelo estudante, com relação ao texto

literário. A implementação desse projeto será um passo dado a favor da formação de um leitor crítico,

que além de ampliar seu conhecimento de mundo, transforme a sua realidade social, cultural e religiosa

por meio de suas inferências e ações. Essa proposta será aplicada no município de Maringá, no CEEBJA –

“PROF. MANOEL RODRIGUES DA SILVA”, no Ensino Médio. para alunos da EJA (Educação de Jovens e

Adultos), .

Leitura literária;Estética da 

recepção;narrativa curta.

PORTUGUÊS

MIRIAN CAMILO 

MOSNA

A REPRESENTAÇÃO DA 

MULHER NA LITERATURA 

INFANTO-JUVENIL: JÚLIA 

LOPES DE ALMEIDA E 

ANA MARIA MACHADO

Este Projeto de Intervenção Pedagógica propõe um trabalho voltado para a leitura da literatura de

autoria feminina, do ponto de vista crítico, como uma maneira de oportunizar aos alunos do 7º ano o

conhecimento da trajetória do Movimento Feminista no Brasil rumo às conquistas relacionadas à

igualdadede de gênero. Enfatiza-se então, a relevância deste projeto junto aos educandos, visando a

reavaliação de suas atitudes e de conceitos preestabelecidos. Como afirma Muraro (2003, p.85), isso

“[...] evitará no futuro uma grande quantidade de incompreensão e sofrimento entre ambos os gêneros

[...]”, cabendo à escola o papel de ajudar na construção de um novo mundo através da formação de

cidadãos críticos e livres de preconceitos, como o de gênero.

leitura; literatura; autoria 

feminina; trajetória; educandos

PORTUGUÊS

NEUZA MARIA 

MELCHIOTTI 

GONCALVES

Leitura e interpretação de 

contos maravilhosos: da 

sensibilidade à crítica

A proposta deste trabalho é desenvolver uma experiência com a leitura, em sala de aula, numa turma de

9º ano do Ensino Fundamental, tendo como análise e recepção os contos maravilhosos recontados pelo

autor contemporâneo Pedro Bandeira: O fantástico mistério de Feiurinha, Rosaflor e a Moura Torta, O

Gato de Botas, Chapeuzinho e o Lobo Mau. A análise das leituras dar-se-á a partir do gênero textual

contos maravilhosos. Narrativas da tradição que continuam encantando crianças e adultos,

principalmente, por evidenciarem processos psíquicos e conflitos que independem do tempo para

existirem.

Leitura; Gênero Textual; Contos 

Maravilhos



PORTUGUÊS

REJANE CLEIA 

CANONICE BELMONT

O romance “Ciumento de 

carteirinha”, de Moacyr 

Scliar: uma proposta de 

abordagem de 

letramento literário.

O ato de ler é uma das competências culturais mais valorizada na sociedade. A leitura e a escrita

acompanham a vida da pessoas do começo ao fim, sendo as práticas sociais denominadas de

letramento. E a literatura possui uma forma humanizadora, sendo que a existência humana seria

insuportável sem as possibilidades de transcendência que a literatura proporciona. Então, o letramento

literário, como um processo educativo, necessita da escola para se concretizar. O objetivo deste projeto

é o de promover o letramento literário por meio do romance juvenil “Ciumento de Carteirinha”, de

Moacyr Scliar a partir de estratégias de ação propostas por Rildo Cosson na sequência básica, dialogando

com obras de diferentes gêneros como o romance, música, histórias em quadrinhos e texto informativo.

letramento literário; romance; 

sequência básica

PORTUGUÊS

ROSEMARY PINHEIRO 

LIMA

Equipes Multidisciplinares 

– Um caminho a trilhar

Esse projeto será desenvolvido junto a Equipe Multidisciplinar do Colégio Estadual Dr. Felipe Silveira

Bittencourt, com objetivo de problematizar a questão racial para recontar a história da(o) negra(o) no

Brasil, com a intenção de contribuir e dar suporte as(os) professoras(es) e funcionárias(os), fornecer

informações e sugestões de atividades que auxiliem em sala de aula e em toda escola, na discussão da

temática das relações étnico-raciais.

Equipe Multidisciplinar; Combate 

ao Racismo; Políticas Afirmativas.

PORTUGUÊS

ROSIANE CARDOSO 

DOS SANTOS

Releitura e produção 

críticas de vlogs 

humorísticos

A leitura, independente de tantos estímulos extras que são propagados pelos mais diversos meios

comunicativos, continua sendo a grande vilã de resultados insatisfatórios, quando avaliada. Dessa forma,

faz-se necessário o recurso de estratégias que juntem os textos comuns, de caráter oral e de maior

acesso dos alunos, tornando-os aliados à práticas motivadoras da competência e da formação leitora. Os

textos da internet, particularmente os vídeos e redes sociais têm demonstrado grande poder ideológico

e formador positivo ou negativo a quem os assiste. Sendo de fácil acesso, de rotina diária dos alunos,

têm transformado condutas dos jovens cidadãos brasileiros. Todavia, muitos discentes adentram a estas

práticas de leitura sem ao menos conhecer devidamente a ideologia que subjaz nestes campos textuais

de grande propagação, fazendo circular apenas pelo viés humorístico. Propõe-se, dessa forma, uma

releitura crítica de vlogs humorísticos visando o conhecimento do modo de estruturação e de

funcionamento discursivo-ideológico desse gênero textual midiático. Espera- se, assim, subsidiar os

alunos na produção para que eles possam planejar e criar vlogs de forma mais consciente quanto à

veiculação de seus valores ideológicos, já que entendemos que a escola,como ambiente formador do

aluno, não deve estar, de maneira alguma, alienada ao que ocorre socialmente, mesmo porque o social

está intimamente presente na sala de aula. Ao final do trabalho espera-se que o aluno seja capaz de

perceber que tudo que está ao seu redor é objeto de leitura e que, portanto, exige a identificação das

orientações de sentido nele presentes. vlog;leitura;produção;ideologia

PORTUGUÊS

SANDRA MARA 

MANTOVANI BARALDO

Na intertextualidade: a 

leitura como reflexão do 

cotidiano.

O presente projeto tem por objetivo, analisar a intertextualidade em suportes variados de leitura,

identificando-a nos textos; analisando os mecanismos e estratégias dos autores na construção e

constituição do texto e refletindo sobre a importância da intertextualidade para formação de leitores

eficientes, autônomos e críticos.

Formação de leitores; leitura; 

intertextualidade



PORTUGUÊS

SANDRA MARIA DE 

OLIVEIRA SILVA

Uma abordagem 

intertextual: estratégias 

para a leitura literária de 

contos de fadas

O presente projeto visa trabalhar com a leitura literária de contos de fadas. Enquanto professora de

língua portuguesa, constatamos a grande dificuldade que os alunos apresentam em relação à leitura. Por

esse motivo, resolvemos desenvolver um trabalho com o objetivo de incentivar e possibilitar o

desenvolvimento da leitura através de estratégias que permitam a observação do fenômeno da

intertextualidade nos contos de fadas selecionados, a saber: Chapeuzinho Vermelho, dos Irmãos Grimm

e Fita Verde no cabelo, de Guimarães Rosa. Para tanto, utilizaremos, sobretudo, as estratégias de leitura,

sugeridas pela autora Solé (2008), entre outros autores que discutiram a questão da intertextualidade

como, por exemplo, Koch (2008) e Fiorin (2006). A escolha dos contos levou em consideração,

primeiramente, o gosto e o interesse dos alunos -com os quais desenvolveremos nosso trabalho- pelas

histórias e ensinamentos encontrados nesses textos. Em um segundo momento, acreditamos que os

contos de fadas auxiliam no aprendizado, uma vez que conseguem deixar fluir o imaginário das crianças.

A clientela escolhida para a aplicação da proposta é formada de alunos do 6º ano do Ensino

Fundamental, de uma escola pública da cidade de Sarandi-Pr. Desta forma, acreditamos que o trabalho

que pretendemos realizar poderá certamente atender tanto as nossas expectativas quanto àquelas dos

alunos, pois ele contará com a participação efetiva dos educandos.

Leitura literária, contos, 

intertextualidade

PORTUGUÊS SIMONE SANCHES

O Conto Contemporâneo 

com viés na Memória 

Coletiva

O presente trabalho tem o objetivo de promover a leitura do texto literário na forma do gênero conto

contemporâneo.Acredita-se que este gênero literário possa atrair o interesse dos alunos pela leitura,

uma vez que são textos curtos e se adaptam mais ao contexto e à dinamicidade do mundo moderno em

que estão inseridos os estudantes.Desta maneira, o trabalho com a questão da memória será o

fundamento para os alunos atuarem como produtores de sentido no mundo que vivem, possibilitando

uma formação mais crítica por meio do texto artístico. O ponto de partida será a leitura dos contos de

Milton Hatoum. O trabalho de leitura estará embasado nas teorias sobre Memória Coletiva de Maurice

Halbawschs, Jacques Le Goff e Michael Pollak. Os contos do livro A cidade ilhada serão trabalhados pela

perspectiva dos estudos da Memória com os alunos do ensino médio do CEEBJA Prof. Manoel Rodrigues

da Silva, a fim de que possam ver com outros olhos o texto literário.

Texto Literário; Conto; Memória 

Coletiva

PORTUGUÊS SOLANGELA CASONI

A produção de alguns 

gêneros textuais ligados à 

argumentação por meio 

da utilização do blog.

Este estudo tem por objetivo implementar práticas de escrita do gênero artigo de opinião, tendo o blog

como suporte de produção, focalizando os conhecimentos linguísticos, textual e de mundo envolvidos

nos processos de produção de sentidos por meio de atividades que proporcione ao aluno aquisição do

conhecimento apropriado para compreender, interpretar e produzir o gênero artigo de opinião. Na

elaboração deste material, é relevante considerar a dimensão virtual do blog como um suporte da

interação, tendo-se em vista o espaço de trocas entre alunos e professores, tornando o ensino da

língua vivo, na medida em que a linguagem vem à tona como uma prática real de comunicação.

Gẽnero Textual, Artigo de 

Opinião, Blog



PORTUGUÊS SOLANGE ZAGO

A construção do 

personagem em diversas 

linguagens

A personagem nos gêneros discursivos A leitura , sem dúvida alguma, é imprescindível para potencializar

todas as habilidades inerentes ao ser humano, tais como o saber ouvir, compreender, interpretar

,argumentar, dentre outros. Assim sendo, no ambiente escolar, tais competências podem ser

aprimoradas por meio dos gêneros discursivos e, por essa razão, o respectivo projeto pauta-se na leitura

e análise do gênero narrativa, com ênfase no estudo do personagem e sua abordagem em diversas

linguagens. Além disso, é imprescindível que haja uma reflexão mais aprofundada a respeito da prática

da leitura no contexto escolar, mostrando-nos que o espaço dedicado ao desenvolvimento da

competência leitora tem sido pequeno e que nem sempre as atividades consideradas como sendo de

leitura são propícias para desenvolver essa capacidade tão importante em nossa sociedade

contemporânea. Com isso, também não há reflexão sobre inferências e construções literárias, como no

caso da compreensão de construção do personagem, de modo que é importante dar atenção a criação

dessa categoria narrativa porque ela será o pilar de sustentação da história e, logo, de sua compreensão

mais aprofundada. leitura, gêneros,personagem

PORTUGUÊS SONIA CRISTINA SAVIO

ANÁLISE CRÍTICA DA 

HISTÓRIA EM 

QUADRINHOS DA 

MAFALDA

Este trabalho tem como finalidade oportunizar ao aluno o desenvolvimento de suas habilidades

argumentativas e críticas a partir da leitura dos quadrinhos da personagem Mafalda, apresentando as

características formais do gênero quadrinhos, para identificar as marcas linguísticas presentes nos

mesmos, as quais são responsáveis pelo humor e pela argumentação das personagens relacionando as

situações vividas no seu próprio cotidiano, pois constatamos que muitos alunos necessitam ser

estimulados a procurarem novos conhecimentos para se tornarem agentes transformadores na

sociedade. Mas, para isso, é importante que o indivíduo seja leitor e que nós, docentes, impulsionemos

o hábito de leitura de maneira prazerosa. Essa preocupação é constante entre os professores e os

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, isso porque, entre o que o educador espera do aluno

como leitor e o leitor real que tem sido formado pela Escola, De modo geral, percebe-se que há uma

espécie de senso comum, nas Escolas ou entre os educadores, de que o ler apenas para a obtenção do

hábito de leitura é algo menor, banal, que aponta a incapacidade do professor que, para se sentir

produtivo, necessariamente necessita fazer algo (de preferência escrito) com aquela leitura.

Educação; tiras; quadrinhos; 

Mafalda.



PORTUGUÊS

SUELI MARIA MORI 

PAVANI

Uma Proposta da Leitura 

Semiótica a partir das 

obras de Cândido 

Portinari

A língua é uma atividade funcional que se concretiza por meio do discurso falado ou escrito, a partir da

linguagem verbal ou não verbal. A escrita ocorre porque exerce objetivos, ao veicular uma mensagem

ocorre uma tomada de posição ideológica carregada de intencionalidade daquele que escreve para

aquele que lê. Para entender a língua é necessário utilizar-se dos recursos extralinguísticos como:

contexto de fala, relação do falante com o ouvinte, momento histórico, ideologia predominante,

elementos artísticos, dentre outros. O exercício de compreensão e interpretação constitui-se na

inferência, na decifração das intenções históricas dos sujeitos das falas, o que obriga o intérprete a

tomar consciência dos fatos semiológicos, para se tornar um sujeito crítico. A Semiótica constitui-se

como um importante instrumento para auxiliar a um processo dialógico responsável por desvelar a

veridicção (veri=verdade/ dicção= fala) do texto, seu tema central, suas significações implícitas e

principalmente sua intencionalidade, pois nenhuma produção humana é imparcial e busca sempre

provocar mudanças de atitudes pragmáticas ou subjetivas no destinatário. A escola é um espaço de

conhecimento e criação, é preciso promover situações práticas de uso da oralidade, leitura e escrita,

partindo da análise de gêneros textuais diversos, buscando a compreensão das diferentes funções

sociais e o reconhecimento das intenções por trás de cada gênero. O ensino da escrita passa pela leitura,

e o trabalho com a leitura da imagem de obras de arte pode contribuir como fomento para a produção

textual verbal.

Escrita; Leitura Semiótica; 

Produção Textual.

PORTUGUÊS

ANA PAULA CORDEIRO 

CARLESSO

O uso de objetos de 

aprendizagem para o 

ensino da Língua 

portuguesa para 

professores do 6º ao 9º 

ano do ensino 

fundamental

O tema deste projeto de intervenção é o uso dos objetos de aprendizagem como recursos motivadores

no ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, no que condiz a questão dos

gêneros textuais. O objetivo principal desta pesquisa é apresentar propostas de desenvolvimento de

atividades de aprendizagem que auxiliem professores a buscar e selecionar objetos de aprendizagem em

diferentes repositórios, oportunizando assim, que os professores tenham contato com informações em

diferentes mídias, compreendam os objetos de aprendizagem como “conteúdos” que podem enriquecer

sua prática pedagógica no uso das tecnologias de informação e relacionem os objetos de aprendizagem

aos conteúdos de leitura, escrita e oralidade. O objetivo central do presente projeta de intervenção é

verificar a contribuição dada pelos objetos de aprendizagem na prática pedagógica de professores de

Língua Portuguesa ao trabalharem com gêneros textuais em turmas de 6º ao 9º ano do Ensino

Fundamental

Objetos de aprendizagem; 

gêneros textuais; tecnologia; 

metodologia.



PORTUGUÊS

FERNANDA SANTOS DE 

SOUZA Você lê o que canta?

Este projeto tem como objetivo explorar as funções do “cantar”, entendendo-o como algo que

ultrapassa o só reproduzir o som. Espera-se que a leitura seja muito mais fácil do que se julga e que unir

essas duas práticas (ler e cantar), além de uma atividade prazerosa, possa trazer benefícios para todos

os alunos. Pretende-se facilitar a escrita a partir da leitura das letras de músicas diversas. E já que a

prática desta leitura com significado leva todos a um questionamento, por exemplo, sobre o que ler,

para que ler e o quanto ler, a escola passa a ter um papel importantíssimo na descoberta destas

respostas, uma vez que se sabe que o meio interfere na determinação do leitor. É exatamente neste

contexto que a escola, o professor e o gênero música serão o diferencial para que o letramento de fato

aconteça. Trabalhar com as ideologias existentes por trás das letras de músicas, conhecer o contexto

social das músicas, provocará nos alunos a busca por novas informações a respeito das mesmas,

resultando assim, numa leitura que provocaria novas leituras. Dentre os teóricos estudados,

destacamos, para a realização deste trabalho, os estudos de Schneuwly e Dolz (2004), no que tange a

noção de gêneros textuais, e Kleiman (2008) para o tratamento da noção de leitura e de letramento. Leitura; Música; Prática

PORTUGUÊS

IONE CIT DE MIRANDA 

GARCIA

Mitologia: possibilidades 

de inserção no ensino de 

Língua Portuguesa

Este projeto será desenvolvido com alunos de uma turma do 9o Ano, do Instituto Estadual de Educação

Dr. Caetano Munhoz da Rocha, no intuito de expandir os conhecimentos, que os alunos já possuem,

acerca da Mitologia, uma vez que, têm contato com referências mitológicas, ainda que, não atentem

para isso. São encontradas em filmes, desenhos, quadrinhos, propagandas, jogos e afins, recorrentes

fontes de entretenimento, inseridas no cotidiano, seduzindo crianças, jovens e adultos. A partir de uma

abordagem mais ampla, acerca da Mitologia, os alunos refletirão sobre os mitos: como surgiram, com

que intencionalidade, que situações geravam mais questionamentos, que lições tiravam-se deles, qual é

a essência de um mito, que fenômenos motivaram a sua criação. Analisaremos a influência mítica ao

longo da história e sua relação com os dias atuais, dando ênfase à importância das Narrativas

Mitológicas, para a evolução de cada povo, carente de explicação, para sua incerta realidade,

considerando o passado, o presente e a perspectiva de futuro. Recorrendo à premissa, de que o homem,

não nasceu para viver só e que agrega valores, quando pensa e age visando à coletividade, realizaremos

atividades em equipes, a fim de que percebam, que nem os mitos, teriam existido e sobrevivido, se cada

um, pensasse apenas em si próprio. Este projeto, além de pretender, formar novos leitores para esse

cativante gênero literário, instigar possíveis escritores e, difundir uma riquíssima herança cultural,

guarda em si, a expectativa de surpreender nossos alunos, conduzindo-os, a uma fascinante viagem, ao

mundo encantado da Mitologia.

Mitologia; Atualidade; Língua 

Portuguesa



PORTUGUÊS

IZABEL CRISTINA 

VIEIRA

O estudo dos gêneros 

discursivos e das 

sequências didáticas para 

o ensino da Língua 

Portuguesa

Partindo do pressuposto de que, cada vez mais, o nível dos alunos no tocante ao uso da língua materna

como instrumento de interação na sociedade tem sido insatisfatório, mesmo havendo: projetos de sala

de apoio aprendizagem, sala de recurso, projeto de letramento, dentro das escolas públicas,

propusemos este projeto de intervenção para trabalhar com docentes do Ensino Fundamental de Língua

Portuguesa a importância do ensino da língua materna, refletindo sobre qual a concepção de língua a

escola vem adotando em seu currículo. Justificamos nosso objetivo, pois acreditamos ser essencial

implementar ações que levem o aluno a entender a língua como um processo educativo que garanta a

ele sua inserção e interação ativa e crítica na sociedade, fazendo o usuário da língua nas mais diversas

instâncias. Como forma atingirmos nosso intento, elaboramos o presente projeto no sentido de refletir

com meus colegas docentes sobre quais concepções de linguagem são acessadas quando respondemos a 

questões essenciais ao ensino da Língua Portuguesa como: o que ensinamos? para que ensinamos? para

que os alunos aprendem? o que aprendem?. Assim, este projeto pretende, através de grupos de estudo

e reuniões com professores e equipe pedagógica, analisar questões sobre a formação continuada do

professor, além de discutirmos o trabalho com gêneros textuais a partir de um procedimento específico:

As Sequências Didáticas.

Formação continuada; gêneros 

discursivos e sequência didática

PORTUGUÊS

JULIANE SANTOS 

URBAN JUSTINO

FÁBULAS: DIVERSÃO OU 

INSTRUÇÃO?

A leitura como uma das práticas sociais básicas é concebida como uma ferramenta poderosa

atualmente, forma de lazer e prazer, aquisição de conhecimentos, enriquecimento cultural, ampliação

das condições de convívio social e de interação. Diante do fato que os alunos dos 6º anos, do Colégio

Estadual Rocha Pombo, município de Morretes, estado do Paraná, estarem lendo cada vez menos, o

presente projeto tem como finalidade refletir sobre a importância da leitura na apreensão de valores

morais, éticos e sociais, a partir do gênero Fábula. A escolha desse gênero se deu por seu caráter

fantástico e didático, capaz de atrair e prender a atenção do leitor, além de transmitir, de maneira sutil,

e provocar reflexão sobre os valores sociais, éticos e morais, os quais os alunos estão inseridos. Leitura; Gênero textual; Fábula



PORTUGUÊS

NEULI DA COSTA 

PASSOS

Todo Professor é 

Professor de Leitura

A leitura é uma habilidade cognitiva complexa sem a qual os alunos não conseguem acompanhar o

andamento metodológico de todas as disciplinas. Ela é fundamental para todas as áreas do

conhecimento, pré-requisito e um dos propósitos da escola. Desta maneira, a leitura se faz necessária

para o progresso do aluno porque é inerente à aprendizagem. Sem esta competência, os alunos

apresentam dificuldades em compreender os variados gêneros textuais e se aperfeiçoar nas diversas

áreas do conhecimento. Formar o aluno-leitor é objetivo de toda a escola. Deste modo todos os

professores são responsáveis por acompanhar e verificar este processo de compreensão textual

realizado pelos alunos. Conforme esse pressuposto, é importante realizar um projeto que busque

embasamento teórico acerca dos aspectos cognitivos da leitura e que analise as condições atuais de

compreensão textual apresentadas pelos alunos. Para tal necessita-se traçar um perfil deste aluno que

não lê, que tem dificuldades na compreensão textual, ou que simplesmente não tem interesse na

leitura. Para realização deste projeto é preciso também, refletir sobre o papel do professor no processo

da leitura e compreensão textual, bem como considerar os resultados positivos e negativos que

dependem desta competência. A partir de então, torna-se possível colaborar para a reflexão e

aperfeiçoamento das atividades relacionadas à leitura praticadas pelos professores dos sextos anos.

Leitura; professor; 

interdisciplinaridade; aluno-

leitor; formação.

PORTUGUÊS

ROSA MARIA GOMES 

DE MELLO

Os contos como 

instrumento para as aulas 

de leitura do ensino 

fundamental do Colégio 

Estadual São Francisco

O projeto tem o objetivo de buscar a melhoria da leitura nos alunos do 8 ano do ensino fundamental no

Colégio Estadual São Francisco no município de Paranaguá, litoral do nosso estado, produzindo efeitos a

médio prazo através de novas práticas didáticas que permitam aos alunos desenvolverem-se mais

efetivamente tanto na interação escolar como no processo de ensino aprendizagem. O projeto

contempla atividades focadas no desenvolvimento da leitura dos alunos do 8 ano por meio da utilização

de contos variados como instrumento de seu aperfeiçoamento.

Aprendizagem; Contos; 

Estratégias de ação; Leitura;

PORTUGUÊS

VANIA DO 

NASCIMENTO RICARDO

DO MUNDO DA LEITURA 

PARA A LEITURA DO 

MUNDO: UMA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA ATRAVÉS 

DA MÚSICA

Entendendo a leitura como peça fundamental na compreensão e construção do texto; uma atividade de

interação entre o autor, texto e leitor (Koch, 2006), na qual o sujeito leitor produz e dá sentido ao

mundo em que está inserido, e sendo esta um dos problemas graves nas últimas décadas, na qual a

leitura tem sido utilizada como um coadjuvante em sala de aula, ao contrário do que deveria ser, este

projeto tem como objetivo pesquisar como a música, enquanto prática pedagógica pode auxiliar na

compreensão leitora e incentivo à prática de leitura. Este projeto parte do princípio de que utilizar a

música como recurso e/ou estratégia no ensino-aprendizagem, esta possa amenizar ou modificar este

cenário, já que a música possui distintas funcionalidades, como estimular a memorização e a capacidade

de atenção (Correia, 2010).

leitura; compreensão textual; 

ensino-aprendizagem; música



PORTUGUÊS

ADEMIR ANTONIO 

DONEDA

A prática pedagógica 

diante das novas 

tecnologias: O uso do 

Facebook

Este projeto tem como objetivo principal aprimorar a utilização das novas tecnologias disponíveis na

escola, como instrumento didático-pedagógico ao trabalho docente. Com tantas inovações pedagógicas

e tecnológicas, a formação continuada de hoje requer um professor capacitado para a articulação da

teoria e prática, principalmente no que diz respeito aos recursos tecnológicos, pois nem sempre as

formações continuadas contribuem para o desenvolvimento profissional do professor. Esse cenário

envolve totalmente o professor em sua função docente, colocando-o na contingência de conhecer os

novos recursos tecnológicos, adaptar-se a eles, utilizá-los e compreendê-los em prol de um processo de

aprendizagem mais dinâmico e motivador para seus alunos, conforme apresenta (KENSKI 2010) e

(MORAN 2013). A fundamentação teórica apresenta uma revisão bibliográfica de (BAKHTIN, 2011),

(MARCUSCHI, 2008) e (PARANÁ, 2008), de forma a apresentar o estado da arte do trabalho proposto.

Com relação aos aspectos metodológicos, o projeto fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica de

natureza qualitativa como pesquisa-ação aplicada a um contexto social de forma a aprimorar as

ferramentas didático-pedagógicas ao professor na área das novas tecnologias de informação e

comunicação - TICs. A atual proposta de intervenção pedagógica será desenvolvida no Colégio Estadual

do Campo Adélia Rossi Arnaldi - EFM, município de Paranavaí. Os sujeitos de pesquisa são os professores

da rede estadual de ensino, jurisdicionados ao NRE de Paranavaí. Para coleta de dados será utilizada a

unidade didática. No final, espera-se que os professores possam se apropriar de uma nova prática

pedagógica envolvendo os novos recursos da tecnologia de informação e comunicação - TIC para

docência em sala

Tecnologia da Informação; 

Formação continuada; 

Instrumento didático-pedagógico

PORTUGUÊS

AIDIA LUIZA PEREIRA 

SABINO

Contos maravilhosos: 

Leituras Clássicas e 

Releituras Modernas

O presente projeto nasceu da necessidade de despertar o prazer da leitura, pois nem sempre é uma

tarefa fácil, visto que o envolvimento do aluno com a leitura, na escola, exige dos professores empenho

e persistência. O projeto tem por objetivo auxiliar o despertar, no aluno do 7º ano/ 6º série, o gosto pela

leitura através do Conto Maravilhoso. Por envolver histórias atraentes e não muito longas escolhemos o

gênero Conto: é atraente para os alunos, pois envolve personagens que pertencem ao universo da pré-

adolescente, heróis, fadas, bruxas e outros. Trata-se de uma pesquisa social aplicada de natureza

qualitativa, como também é uma pesquisa- ação. Tem como objetivos minimizar o descaso com que os

gêneros do narrar estão sendo tratados na escola atualmente, bem como incentivar a formação de um

leitor competente no que tange ao literário. Como fundamentação teórica para a construção deste

trabalho, apoiamo- nos, principalmente, em: Bakhtin(1997); Dolz; Noverraz; Schnewly (2004), Candido

(1972) Coelho (1981). A pesquisa será desenvolvida na Escola Estadual do Campo Monteiro Lobato E.F.,

no ano 2015 e os sujeitos de pesquisa serão os alunos do 7º ano do ensino fundamental. A Sequência

Didática norteará a aplicação da pesquisa. Os dados e resultados obtidos serão relatados em Artigo

Científico.

formação do leitor; gêneros 

discursivos; conto maravilhoso



PORTUGUÊS

LEIA CRISTINA 

ORDONES

Fábulas: Uma leitura 

encantada no mundo de 

valores

O ambiente educacional vem demonstrando sérios exemplos da má formação do cidadão no que diz

respeito aos valores humanos, requisitos e virtudes que nossos jovens e adolescentes deveriam

apreender em seu contexto familiar. Mas este desafio fica a cargo da escola e seus educadores, pois o

espaço escolar oportuniza um trabalho, onde professores, alunos, funcionários e familiares devem a

partir da orientação e vivência oportunizar momentos para reflexão de atitudes que envolvam os valores

necessários para o bem comum. Um instrumento facilitador capaz de reviver, resgatar e contemplar

estas virtudes é o gênero Fábula, que por meio de seus personagens fictícios, os animais ou seres

inanimados proporcionam uma lição de moral, uma melhor compreensão de certos valores de conduta

humana necessários ao convívio social e que vivenciados através das práticas de leitura, o aluno tem a

oportunidade de decidir, debater, opinar e exercitar tornando-se um leitor efetivo e reflexivo diante da

sociedade. Portanto, o projeto intitulado Fábulas: Uma leitura encantada no mundo de valores, objetiva

mudanças de atitudes, propagando o respeito, a tolerância, o amor, a solidariedade, o diálogo, a justiça,

entre outras virtudes e bens necessários para a formação do leitor e cidadão autônomo. O projeto de

intervenção pedagógica fundamenta-se nos estudos de Bakhtin ( 2000), Gonzales (2000), Zilberman

(2005), Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa. Curitiba (2008), entre outros. Será destinado aos

alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual de Paraíso do Norte, estado do Paraná, ano

2015.

Palavras- chave: Leitura; 

cidadania; valores humanos; 

fábulas.

PORTUGUÊS

MARIA SANDRA 

BARROS MOURA

: DO CONTO À LEITURA E 

O RE-PENSAR DO MEU 

OLHAR SOCIAL

O ensino da leitura está intimamente ligado à capacidade de aprender e compreender. Porém, a falta de

interesse pela mesma é algo frequente e um dos maiores obstáculos enfrentados pelos alunos. O

presente projeto utilizará o gênero textual Conto Social, relacionado às artes visuais, para reaver o valor

da leitura e refletir sobre o homem e sua relação com o mundo, consigo mesmo, com os seus pares,

num repensar social. O objetivo é aprimorar a capacidade de comunicação oral e crítica dos alunos por

meio da leitura;desenvolver a leitura,motivar o aluno para a leitura crítica, compreender o próprio

discurso e refletir sobre as consequências do discurso sem uma visão crítica na sociedade. Em relação

aos aspectos teóricos, este projeto fundamenta-se nos estudos dos seguintes autores: Bakhtin, Freire,

Kato, Travaglia, Menegassi, Kaufman, Rodríguez ��_e conceitos relacionados ao gênero conto. O gênero

conto social será trabalhado com os educandos nos moldes da sequência didática. Como resultado deste

projeto, espera-se formar alunos que possam, por meio da leitura, melhorar sua fluência verbal, sua

visão crítica sobre a sociedade atual e, que, usando de sua criatividade, recontem, a partir do seu ponto

de vista, histórias que chegaram até eles por meio do discurso oral, escrito e visual.

Palavras-chave:leitura;gêneros 

discursivos;conto social.



PORTUGUÊS MARIA SUELY FERRAZ

SOMBRAS E ASSOMBROS 

– ESTÓRIAS DESTE E DO 

OUTRO MUNDO: uma 

proposta pedagógica com 

o gênero conto de 

assombração.

Este projeto de intervenção tem como objetivo apresentar uma proposta de trabalho cujo interesse

recai no incentivo à leitura de textos literários, fundamentando-se no Método Recepcional, como

alternativa viável para uma prática docente adequada às questões de leitura no Ensino Fundamental. O

direcionamento do projeto considera o interesse dos alunos por narrativas de suspense, particularmente

os Contos de Assombração. A metodologia utilizada para a realização deste projeto caracteriza-se como

pesquisa-ação, cuja finalidade concentra-se nas dificuldades que os alunos apresentam quanto ao

interesse pela leitura de textos literários, cabendo ao professor buscar alternativas para minimizar tal

situação que ainda existe na Educação Básica. A fundamentação teórica utiliza conceitos de BAKHTIN

(2003), quanto aos gêneros discursivos; GOTLIB (1998), sobre a teoria do conto; BORDINI & AGUIAR

(1993), dentre outros. O projeto será desenvolvido no Colégio Estadual Duque de Caxias – EFM, na

cidade de Santo Antônio do Caiuá, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental cumprindo as cinco

etapas do Método Recepcional. A coleta de dados será realizada, inicialmente, com a verificação sobre

os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do tema escolhido, seguindo-se a aplicação das etapas

do referido método. As atividades finais do projeto estão concentradas na realização da Sequência

Didática, com a produção de textos sobre os contos trabalhados com os alunos.

Leitura; Método Recepcional; 

Conto de Assombração.

PORTUGUÊS SILVANA MARCAL

Reflexões acerca da 

diversidade de gênero 

sob a perspectiva da 

literatura de autoria 

feminina

O presente trabalho de intervenção pedagógica tem por objetivo propiciar auxílio aos professores, no

que se refere às diversidades de gênero, buscando a elaboração de diferentes encaminhamentos

metodológicos, que qualifiquem o papel reflexivo da escola. Historicamente, tanto a formação

acadêmica como a formação de educadores em exercício não têm incorporado a diversidade, muito

menos contemplado o debate dos temas. Em relação aos aspectos metodológicos, este trabalho

configura-se por ser uma pesquisa social de natureza qualitativa que enquadra como pesquisa-ação

aplicada a um contexto social de forma a aprimorar as ferramentas didático pedagógicas dos professores 

por meio de Oficina de Formação. Fundamenta-se principalmente nos estudos de Bakhtin (1988, 2004),

acerca da dimensão ideológica da linguagem; na análise da produção das diferenças e das desigualdades

sexuais e de gênero de Louro (1997); na análise da opressão vivenciada pelas mulheres, de Pierre

Bourdieu (2012) e nas reflexões de Zolin (2007, 2009, 2011), a respeito do estereótipo feminino nas

obras literárias. A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola, na cidade de

Terra Rica, no ano 2015 e os sujeitos serão os docentes que atuam nos anos finais do Ensino

Fundamental. Por conseguinte, seguiremos para Unidade Didática, com a produção de material didático

de apoio pelos próprios cursistas e as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede.

Formação docente; Diversidade 

de gênero; Literatura de autoria 

feminina



PORTUGUÊS

SIMONE DA SILVA 

FRANCA

Leitura e Oralidade por 

meio das Fábulas 

Africanas

A leitura é uma prática básica essencial para aprender a olhar o mundo a nossa volta e viver melhor. A

leitura é como memória, uma prática que derruba o esquecimento. Por esse motivo, o gênero escolhido

para trabalhar a leitura foi a fábula. Segundo Bagno (2006), a fábula é um gênero literário muito antigo,

que se encontra em, praticamente, todas as culturas humanas. Este caráter universal da fábula se deve,

sem dúvida, à sua ligação com a sabedoria popular. A diversidade foi a temática escolhida para embasar

o desenvolvimento do projeto, sendo mais específica, “as fábulas africanas”. Este projeto tem como

objetivo incentivar o interesse pela leitura, no âmbito escolar, visando à formação do caráter do leitor

no educando e seu desenvolvimento social e cultural utilizando as fábula africanas. O projeto de

intervenção pedagógica será desenvolvido no Colégio Estadual Leonel Franca, na cidade de Paranavaí no

ano de 2015 e os sujeitos de pesquisa serão os alunos do 6ª ano do Ensino Fundamental II. Como

encaminhamento metodológico, será optou-se pelo esquema da Unidade Didática para apresentar as

fábulas moçambicanas e senegalesas. No primeiro momento, os alunos serão apresentados às fábulas

moçambicanas, com atividades de pré, durante e pós leitura. Posteriormente, os alunos dramatizarão

com fantoches as fábulas senegalesas. Em seguida, os alunos do 6º ano farão uma apresentação das

dramatizações trabalhadas no projeto para os alunos dos 7ª anos do colégio citado. O resultado desse

projeto deverá propiciar a redescoberta do prazer de ler pelos jovens alunos, tão absorvidos pelas

tecnologias digitais.

fábulas africanas; 

desenvolvimento; leitura

PORTUGUÊS

TELMA ELISABETE DE 

SA VINTECINCO

Contos e Encantos 

Africanos: Uma 

contribuição para 

educação básica

Este projeto visa utilizar o gênero textual Conto, para resgatar a cultura africana possibilitando a sua

devida valorização, como elemento fundamental na formação da cultura brasileira, além de propiciar a

redescoberta do prazer de ler o objetivo é o reconhecimento da contribuição africana na formação da

cultura do povo brasileiro, resgatando os valores culturais, éticos e morais dessa etnia por meio da

leitura de contos africanos, propiciando ao aluno a aquisição do conhecimento desta vasta riqueza

cultural a qual, infelizmente, ainda não é amplamente difundida nas escolas, para que assim

compreendam os valores humanos aí inseridos, como: a busca da verdade, o bem coletivo, a defesa do

mais fraco, a natureza como mãe de todo ser vivo, entre outros. Como fundamentação teórica, foram

apresentados os conceitos sobre a teoria geral do conto, a literatura africana, além de textos em que

será explorada a magia e o encantamento presente nos contos africanos. . Os alunos terão contato com

o gênero textual conto nos moldes da Sequência Didática. As ações serão: Apresentação do projeto e

seus objetivos; Levantamento de dados sobre o conhecimento prévio que os alunos têm sobre a

estrutura do conto; Elaboração das atividades em forma de etapas em que cada uma delas será

composta por um conto afrobrasileiro, com propostas de atividades em forma de questões, ilustração do 

texto e para concluir haverá o momento avaliativo, onde o aluno colocará em prática, os conhecimentos

adquiridos no desenvolvimento das etapas

Contos Africanos; Leitura; 

Cultura Brasileira.



PORTUGUÊS

VALERIA CRISTINA DA 

SILVA FERREIRA

Os desafios da Produção 

de Gêneros Discursivos 

em Provas de 

Vestibulares

O Ministério da Educação tem preconizado em seus documentos atuais o ensino da produção textual

por meio da teoria do dialogismo textual do Círculo de Bakhtin. Atendendo a essa recomendação

algumas instituições de ensino passaram a solicitar dos candidatos a elaboração de texto nos conceitos

teóricos do gêneros discursivos, denominado nos meios acadêmicos de redação. Este projeto tem como

objetivo viabilizar o contexto de produção de enunciado escrito real de modo que os alunos perceba o

lugar de criação e circulação social da argumentação na esfera social. Como fundamentação teórica para

construção deste trabalho realizou-se pesquisa bibliográfica considerando as contribuições de autores

como BAKHTIN (2003, 2006) DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY (2004), e GERALDI (1984), entre outros.

Procurando enfatizar a importância da produção escrita para o desenvolvimento do raciocínio lógico

bem como o aprimoramento das capacidades de linguagem, sugerimos a possibilidade de trabalho com

gênero resposta argumentativa através da metodologia da Sequência Didática, apoiada no quadro

teórico-metodológico do Interacionismo sociodiscursivo (ISD). A pesquisa será desenvolvida no Colégio

Estadual Lysímaco Ferreira da Costa, na cidade de Paranapoema, no ano 2015 e os sujeitos de pesquisa

serão os alunos do Ensino Médio. Para a coleta de dados será aplicado uma produção inicial a fim de

verificar os conhecimentos dos alunos com relação ao gênero estudado. Por conseguinte, seguiremos

com a sequência didática e as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. O trabalho culminará com

a produção de uma resposta argumentativa realizada pelos alunos e sua participação optativa no

Programa de Avaliação Seriada da Universidade Estadual de Maringá: PAS-UEM.

Ensino de Língua Portuguesa; 

Gênero Discursivo; Resposta 

Argumentativa; Vestibular

PORTUGUÊS AIRTON MINOSSO

A Reescrita do Texto do 

Aluno Como Instrumento 

de Aprendizagem da 

Escrita

Busca-se, neste trabalho, uma metodologia capaz de romper e superar as barreiras de resistências dos

alunos para a produção de texto escrito na escola, bem como suas reescritas. Para isso, GERALDI (2003),

diz que o aluno deve: ter o que dizer; ter uma razão para dizer o que se tem a dizer; ter para quem dizer

o que se tem a dizer; o locutor se constituir como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz

(o que implica responsabilizar-se, no processo, por suas falas); escolher as estratégias para realizá-las.

Fundamentado nas obras do Círculo de Bakhtin, numa perspectiva dialógica e pautado em DOLZ,

NOVERRAZ, SCHNEUWLY (2004), o presente projeto pedagógico sugere como trabalhar produção de

texto escrito, seguindo uma sequência didática através de módulos adequados e adaptados às diversas

realidades e de dificuldades de aprendizagem de alunos em nossas escolas brasileiras. Considerando a

escrita como um meio de desenvolvimento, crescimento pessoal e suporte para o progresso cognitivo,

buscam-se propostas metodológicas para a superação de dificuldades de aprendizagem da língua escrita

que permita ao aluno conhecimentos essenciais capazes de aproximar o educando da língua formal.

Metodologia; Reescrita; 

Sequência Didática; Propostas 

Metodológicas



PORTUGUÊS ALVACI AY MORE

ANÁLISE CRÍTICA DE 

ÁUDIOVISUAIS- 

POSSIBILIDADES PARA A 

LÍNGUA PORTUGUESA

A tecnologia está presente na vida dos nossos alunos, e a escola não pode ficar fora dessa realidade.

Uma das maneiras de fazer os alunos se interessarem pelas aulas de português é o uso de textos

multissemióticos (filmes de curta e longa metragem, ou trechos de filmes e documentários), vinculados

a conteúdos e a gêneros textuais, assim dando vida e colorido as aulas de português fazendo outra

maneira de leitura e adquirindo conhecimento. Este trabalho terá como foco a prática de recepção e

análise áudio visuais em especial, privilegiando as contribuições que este tipo de material pode trazer

para as aulas de Língua Portuguesa. Os filmes a serem trabalhado vão abordar vários temas e gêneros:

nacionais e internacionais (hollywoodianos), de curta e de longa metragem, documentários e desenhos

animados (cartoon - movies). Para tanto, escolhemos aplicar nosso projeto de intervenção no Colégio

Estadual Sebastião Paraná localizado no Centro, em Palmas no Sudoeste do Paraná, em especial os

alunos do 9º ano. Essa pesquisa enquadra-se no caráter qualitativo, buscando a participação dos

sujeitos. O procedimento da pesquisa se dará no formato de Pesquisa Ação. O processo de pesquisa

recorre a uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as realidades observadas, a partir de

sua compreensão, conhecimento e compromisso para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa.

multissemióticos; filmes; 

tecnologia; português.

PORTUGUÊS

IEDA MARIA DEBONA 

SOLDATELLI

O Uso do Facebook no 

Processo de Ensino-

Aprendizagem de 

Gêneros Textuais 

Dissertativos-

Argumentativos.

Vivemos em uma sociedade mediada pela crescente evolução tecnológica, em todas as esferas. A escola

não poderia permanecer distante destas transformações. É necessário capacitar os profissionais

envolvidos para tentar aproximá-los desse contexto e para utilizar os recursos tecnológicos que a escola

dispõe, especialmente o laboratório de informática, pois o mesmo torna-se um valioso recurso para

trabalhar com a língua portuguesa. O desenvolvimento desse processo não pode e não deve estar

desvinculado do pensamento pedagógico quando ele se detém na consideração das práticas

educacionais. Nessa perspectiva, os gêneros textuais no processo de ensino e aprendizagem da leitura e

escrita no meio virtual são relevantes e merecem ser considerados por todos os envolvidos no processo

de desenvolvimento da leitura e interpretação da escrita. A ideia é motivar os estudantes para que

busquem o conhecimento proposto, e fazer com que o estudante seja instigado a buscar a solução dos

desafios que o professor irá propor, para buscar o conhecimento que deverá ser trabalhado. É dessa

forma que deverá ocorrer a experiência de ensino, registrando os resultados obtidos. Ao final do

processo, os dados recolhidos durante o período de aplicação da proposta, serão comparados. Ou seja, o

objetivo é fazer uma comparação entre os textos produzidos no início do processo e no final. Sabendo-se 

que comparar as interpretações pode não indicar a realidade do conhecimento adquirido pelos

discentes, mas mostrará com algum parâmetro, possíveis diferenças no ensino e aprendizagem

Redes Sociais; Gêneros textuais; 

Novas tecnologias.



PORTUGUÊS

JUSSARA MARIA 

BATISTA SCHNEIDER

LEITURA, ESCRITA E 

REESCRITA NO 6º ANO: A 

ABORDAGEM DE 

FÁBULAS

A educação exerce um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas, neste sentido, busca-se

novas formas de desenvolver a leitura, escrita e reescrita, visando, desta forma, superar a ansiedade que

se criou em torno da produção textual. Neste sentido, este projeto procura valorizar o conhecimento

trazido pelo aluno e desenvolver a capacidade de raciocínio, criatividade e autonomia, inserindo a leitura 

e a escrita de forma simples, objetiva e prazerosa. Com isso, para tornar o trabalho com leitura escrita e

reescrita mais próximo de nossos alunos, o projeto aqui apresentado busca uma metodologia de ensino

aprendizagem que trabalhe com todo o processo, que entende a produção sob a concepção de trabalho,

exigindo dedicação, concentração, tempo, habilidade, disposição, levando, assim, à aprendizagem.

Acredita-se que, através dos gêneros textuais, mais precisamente das fábulas, seja possível ajudar os

alunos a diminuir ou sanar essas dúvidas. Para tanto, a leitura será utilizada como suporte de ensino

dentro do contexto pedagógico, proporcionando aos alunos a geração de novos conhecimentos, novas

possibilidades de produção, sendo facilitador da aprendizagem, além de ser uma forma divertida e

prazerosa de aprender.O trabalho será desenvolvido no 6º ano do Ensino Fundamental, do Colégio

Estadual Professor Agostinho Pereira, localizada no município de Pato Branco PR.

Leitura; escrita; reescrita; 

fábulas.

PORTUGUÊS

LIRIANE TEREZINHA DA 

LUZ

Um trabalho com a 

diversidade de gêneros: 

Memórias Literárias

O processo de ensino e aprendizagem ocorre em situações reais de histórias, relatos orais e registros

escritos, brincadeiras, cantigas e outras formas que as pessoas aprendem. Trabalhar com textos

narrativos e poéticos, utilizar-se de linguagem verbal, não-verbal e mista, intenta instigar nos alunos a

descoberta, a busca de informações por eles vivenciadas ou, pelas pessoas com as quais convivem, e a

importância que as histórias têm para o ser humano enquanto ser social. O objetivo geral do presente

projeto se constitui em ampliar os conhecimentos e a familiarização com o gênero Memórias Literárias,

através de estratégias de oralidade, leitura e escrita. Para que as práticas de oralidade, leitura e escrita

sejam feitas de forma contextualizada e passem a fazer sentido para os alunos, ofereçendo-lhes

possibilidades de interação com o meio e as pessoas com as quais convivem. Realizando a leitura de

textos do gênero memórias, será proporcionada a pesquisa e interpretação para que entendam o

passado, relacionando-o ao presente. Ainda, compreendendo significativamente a realidade em que

vivem, os alunos entenderão o contexto das relações sociais, sua vivência e as mudanças ocorridas na

sociedade. Para que o projeto de intervenção pedagógica alcance seu objetivo, buscou-se embasá-lo

teoricamente principalmente nos estudos de BAMBERGER, BAKHTIN, BENTES e REZENDE, KOCH,

LAJOLO, MARCUSCHI, ORLANDI, ROJO, SILVA e BORTOLIN, ZILBERMAN, nas Diretrizes Curriculares da

Educação Básica do Paraná, entre outros.

Leitura;Diversidade de 

Gêneros;Memória Literária.



PORTUGUÊS

LUCIANE MARIA 

NICOLAU ANGHINONI

A poesia, seu 

encantamento e a 

redescoberta do prazer 

de ler através do 

Letramento Literário.

O letramento literário possui uma configuração especial. O processo de letramento que se faz via textos

literários, compreende não apenas uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também, e,

sobretudo, uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Daí sua importância na escola, ou melhor, seja

aquele que se encontra difuso na sociedade. A proposta que discorremos através do estudo em questão,

se destina em expor formas de fortalecer e ampliar a educação literária que se oferece no ensino básico.

Ela busca formar uma comunidade de leitores que, como toda comunidade, saiba reconhecer os laços

que unem seus membros no espaço e no tempo. Uma comunidade que se constrói na sala de aula, mas

que vai além da escola, pois fornece a cada aluno e ao conjunto deles uma maneira própria de ver e

viver o mundo. Para tanto adotou-se como um dos objetivos, levar o aluno a refletir e entender que a

leitura pode ser fonte de informação e prazer e de conhecimento, bem como atrelar a essa leitura a

linguagem poética, levando o aluno a sentir prazer em ler, ouvir e criar poemas.

Literatura; Letramento Literário; 

Linguagem Poética

PORTUGUÊS NAURA INES PETZHOLD

A História da Literatura 

na Formação de Leitores.

Este projeto visa resgatar a importância da História da literatura e sua relação com a História geral para

provocar o entendimento e a interação com a obra. A História será o pano de fundo para

compreendermos obras literárias como respostas a indagações, esclarecendo o seu significado social. A

implementação pedagógica será na Escola Estadual Elias Abrahão, em Honório Serpa, Paraná, com

alunos de 9º ano. Com base nas DCEs (2008) e Aguiar e Bordini (1993), compreende-se a leitura como

um ato dialógico, interlocutivo, que envolve demandas sociais, históricas, políticas, econômicas,

pedagógicas e ideológicas de determinado momento. Ao ler, o indivíduo articula as suas experiências, os

seus conhecimentos prévios, seu contexto familiar, religioso, cultural, enfim, as várias vozes que o

constituem. O trabalho com a literatura visa efetuar leituras compreensivas e críticas; ser receptivo a

novos textos e a leitura de outrem; questionar as leituras efetuadas em relação ao seu próprio horizonte

cultural; transformar os próprios horizontes de expectativas, bem como os do professor, da escola, da

comunidade familiar e social. Objetiva-se proporcionar ao indivíduo a oportunidade de alargamento dos

horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora como leitor; despertar

o prazer pela leitura; trabalhar o conhecimento histórico (História geral, História da literatura) como

elemento provocador para a aproximação das obras e verificar em que medida, numa perspectiva

interdisciplinar, a disciplina de História contribui para a contextualização das obras literárias. Leitura;literatura;leitor.



PORTUGUÊS

PAULO ROBERTO 

MACHADO

A Censura velada da 

década de 70 até nossos 

dias

Este projeto surge a partir da grande dificuldade que se tornou o trabalho em sala de aula,

principalmente nas áreas humanas, onde, além de haver uma maior cobrança de resultados por parte de

toda a organização educacional, também ocorre um maior fracasso quando se trata de assimilar

conteúdos trabalhados. Meu trabalho visa então, a partir de um tema escolhido que revive a década de

70 onde o Brasil passa por um período ditatorial, estudar em uma análise mais profunda, sob o viés da

análise do discurso, letras musicais que serviram para delatar fatos ocorridos, bem como, conclamar

diversas vezes os ouvintes a participarem da construção deste período histórico. Esta corrente francesa

denominada de Análise do Discurso ou AD visa despertar no educando a possibilidade de reconstruir o

texto estudado em um novo contexto sócio-histórico fazendo assim que se trabalhe o senso crítico e o

conhecimento de mundo dos alunos que estarão envolvidos neste processo de realizar uma nova leitura

onde não ocorra apenas a decodificação de signos linguísticos, mas que caiba ao educando a

possibilidade de reconstruir o texto sob sua óptica, contextualizando no tempo e no espaço trabalhado. Censura;Análise;discurso.

PORTUGUÊS

SANDRA MARIA 

HERMANN SCHIAVINI

FÁBULAS: ESTRATÉGIA 

METODOLÓGICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA 

LEITURA

Devido aos índices que apontam dificuldades em relação à prática de leitura na escola, esse projeto tem

o desafio de encontrar meios para preencher essa lacuna no processo ensino/aprendizagem. Será

realizado no Colégio Estadual Arnaldo Busato de Coronel Vivida – Pr., com alunos do sexto ano do ensino

fundamental. Com respaldo teórico das Diretrizes (2008), Aguiar e Bordini, (1993), Antunes (2009),

Bettelheim (2000), Fernandes (2001), Silva (2005) e Zilberman (2009). O projeto objetiva despertar o

prazer pela leitura, refletir sobre valores éticos e morais que são transmitidos através do gênero textual

fábulas como provocação à leitura, permitir que a mesma seja compreendida como prática social e

oportunizar espaço e momentos de promoção da leitura literária. Fábulas; escola; leitura

PORTUGUÊS

SANDRA MARIA 

LAZZARI COLPANI

Poesia e Música: 

reencontrando a leitura

O trabalho apresentado tem como objetivo propiciar ao educando, por meio dos gêneros textuais poesia

e música, o gosto efetivo exercício da leitura. Partindo da ideia dada pelas Diretrizes Curriculares

Estaduais de que o ensino de literatura pode ser orientado pelo Método Recepcional (AGUIAR; BORDINI,

1988), partindo do horizonte de expectativas do educando, onde obra e leitor dialogam pela interação

que está presente na prática da leitura, pois aquele que lê amplia seu universo e o universo da obra a

partir da sua experiência cultural. Para a fundamentação foram usados conceitos de Bordini e Aguiar

(1988), Zilberman e Ezequiel Theodoro, (2008). Para o desenvolvimento do trabalho selecionaremos

textos de Chico Buarque de Holanda, Carlos Drummond de Andrade, Roseana Murray, O teatro mágico,

Adriana Calcanho, dentre outros, onde levará o educando a um questionamento do horizonte e

ampliação do mesmo, socialização e construção de sua identidade e autonomia. É preciso repensar os

métodos de ensino dando a oportunidade para a aquisição de um posicionamento crítico, mediante a

prática e o gosto pela leitura.

Leitura; Poesia; Música; Estética 

da Recepção; Método 

Recepcional



PORTUGUÊS

SCHEILA APARECIDA 

FERREIRA GRIGOLON

Um novo caminho em 

busca do saber: a leitura

O projeto de intervenção pedagógica deu-se em função de que o mundo se transforma rapidamente e é

necessário acompanhar a evolução aumentando os conhecimentos processo em que a leitura é grande

aliada. Por isso a necessidade de mudanças das concepções de leitura e escrita, fazendo com que sejam

vistas como prazer e diversão. Sendo assim, é que se estabeleceu como objetivo geral, desenvolver

atividades que proporcionem o despertar do gosto pela leitura de forma agradável à faixa etária,

apoiando-se em novas formas de apresentação de obras literárias e tecnológicas. Por isso, propõem-se

alternativas que minimizem a distância entre a leitura propiciada pelos meios de comunicação e a leitura

de textos estáticos que priorizam a linguagem verbal. Ainda, buscar-se-á aliar a leitura à tecnologia

numa tentativa de resgate do que é essencial. Far-se-á um trabalho no qual se alia o prazeroso ao

necessário com foco no ensino-aprendizagem. Para tanto, serão utilizas estratégias e materiais que

desenvolvam a sensibilidade e capacidades de leitura e escrita. Para isso, será desenvolvido um trabalho

com leitura diversificada, uso das tecnologias da informação, cinema, música, imagens, histórias em

quadrinhos, oferecendo bons livros adequados à idade dos alunos, para que se sintam atraídos ao ato de

ler e fazê-lo um hábito em seu cotidiano. Para o desenvolvimento do trabalho, buscou-se embasamento

teórico nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná e também em autores que

tratam dos temas leitura, educação, tecnologias/mídias e literatura infanto-juvenil como BAMBERGER,

BELLONI, DEMO, FREIRE, LAJOLO, MORAN, ORLANDI, SILVA, VALENTE e YUNES.

Leitura; Literatura Infanto-

juvenil; Tecnologias; Escrita.

PORTUGUÊS

CASSIA JAQUELINE 

CECHELE DOS SANTOS

Leitura como prática 

social: o suspense como 

estratégia motivadora.

Chegar ao gosto pela leitura literária é uma tarefa árdua, trabalhosa. Já que em algumas situações, o

aluno leitor encontra-se desmotivado ou sem experiência para interagir com textos literários. Pensando

nestes problemas, o desafio do professor é incentivar, buscando levar os alunos a prática da leitura. Para

isto terá como instrumento atrativo, leitura de textos literários de modalidade contos de

suspense/terror. Como forma de reflexão, questionamo-nos: Quais alternativas o professor de Língua

Portuguesa pode criar para aproximar a leitura literária da prática social dos alunos? A leitura literária de

contos é uma forma atrativa para levar os alunos ao hábito? Seria a escolha do gênero suspense uma

estratégia eficaz? Este projeto visa responder a esta questão e verificarmos na prática, em sala de aula,

os resultados a serem obtidos. Temos como referencial teórico: Zilberman (1996), Silva (1993), Bordini &

Aguiar (1993), Candido (2000), Geraldi (1993), Freire (1983), entre outros. E a contribuição de grandes

escritores contistas, como: Poe e Garcia. Essas referências bibliográficas servirão como base teórica no

desenvolvimento das atividades e acredita-se que novas surgirão, ao longo do percurso.

Literatura; Leitura; Conto; 

Suspense.



PORTUGUÊS EMILIA GARDACHO

UMA APRENDIZAGEM 

REFLEXIVA ATRAVÉS DA 

LEITURA E CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIAS

A leitura e contação de histórias são muito importantes para auxiliar o ensino aprendizagem em sala de

aula. É através da leitura que viajamos pela imaginação, e a prática de contação de histórias é inerente

ao ser humano desde épocas remotas. Assim sendo, prende a atenção do educando, porque ouvir e

contar narrativas está intrínseco em todos nós. De forma que conhecemos lugares, nos encantamos,

sentimos prazer e nos emocionamos. Vivemos vidas diversas, em cada personagem é como que uma

nova aventura.

Leitura; contação de histórias; 

ensino aprendizagem.

PORTUGUÊS GLAUCIA DZIUBATE

A linguagem de gênero no 

livro didático de Língua 

Portuguesa: um estudo 

sobre a palavra.

A partir da constatação de que, no momento da escolha do Livro Didático Público pelas(os)

professoras(es) nas escolas, não há uma preocupação com as questões ligadas à linguagem de gênero, o

objetivo geral deste projeto de intervenção pedagógica é possibilitar uma reflexão sobre a linguagem de

gênero presente no livro didático de Língua Portuguesa, a partir de uma análise do material mais

adotado nas escolas públicas no Estado do Paraná. Para tanto, busca-se, especificamente: fazer um

levantamento das formas como os gêneros masculino e feminino são tomados no livro didático, tanto no

que se refere aos discursos direcionados às alunas e aos alunos, quanto aos textos e atividades

propostas; discutir sobre a questão do multiculturalismo, com foco na linguagem de gênero; refletir

sobre como a palavra, aparentemente neutra, carrega e transmite ideologias; e propor curso de

formação continuada para professoras e professores com o objetivo de discutir se no momento da

escolha do livro didático são observadas questões como a hegemonia masculina, princípios

eurocêntricos, igualdade de direitos, desigualdades sociais, condições econômicas e de oportunidades

oferecidas a brasileiras e brasileiros. Gênero; Palavra; Livro Didático

PORTUGUÊS LUCIA VIVIURKA

Gente Entrevistando 

Gente

Este texto tem como objetivo provocar uma reflexão a respeito do trabalho com a oralidade e a escrita.

A prática da oralidade em aulas de Língua Portuguesa se constitui como uma prática inovadora, porém

ainda não está bem difundida, visto que, em muitas situações, a escrita ainda é priorizada. Além disso,

todos sabemos que a fala deve compor o programa de ensino de língua, já que ela é tão importante

quanto ler e escrever e o trabalho com essa prática está previsto pela Diretriz Curricular de Língua

Portuguesa do Estado do Paraná. Muitos estudiosos, entre eles- Bakthin, Antunes- defendem que a

língua se dá por meio de texto oral ou escrito, nas mais diversas práticas discursivas, nas quais os

usuários estão inseridos. Assim ao propor um trabalho com o gênero entrevista, que se dará por meio de

leituras, interpretações, produções escritas e orais, pretende-se trabalhar com a fala e a escrita de forma

associada, visto que o próprio gênero sugere isso, assim como propicia a abrangência das variações

linguísticas que estão presente no gênero, pois à medida que mudam os interlocutores do discurso

(entrevistado e entrevistador), muda-se também a linguagem. Vale lembrar que essa variação da fala

também precisa ser pauta das aulas de língua materna, pois os alunos precisam aprimorar o

conhecimento que possuem como falantes para se tornarem cidadãos cientes de sua capacidade

discursiva, interagindo em todas as situações comunicativas que a língua na sociedade venha a oferecer.

Oralidade; escrita; gênero 

entrevista;



PORTUGUÊS

NILVA APARECIDA 

DEMATE ZOLANDEK

Um olhar sobre o 

Sertanejo no Conflito de 

Canudos.

A pesquisa analisará a obra \"Os Sertões\", de Euclides da Cunha, focando principalmente \"O homem\"

e a \"A luta\". O trabalho terá como centro do estudo: o homem sertanejo no Conflito de Canudos.

Como se deu a luta, uma das primeiras por questões de direitos e territórios; o espaço do conflito

(sertão baiano), seu momento histórico e o cunho social daquela batalha. Serguir-se-a a linha de

pesquisa \"Estética da Recepção\" de Hans Robert Jauss. Mostrar-se-a aquele sertanejo, no afã de trazer

à tona a questão do aluno proveniente de assentamento, hoje. As questões de luta por direitos e

territórios na trajetória do próprio estudante. O aluno de escolas de campo, de um modo geral, tem

baixa autoestima, falta-lhe a noção de pertencimento e identidade. Muitas vezes, não se sente parte da

comunidade; questões como igreja, eventos culturais, vizinhança, etc, não fazem sentido para ele, que

vê a comunidade urbana como uma utopia em sua vida. A escola, por sua vez, tem o papel de suscitar o

interesse desse aluno pelo lugar aonde mora. Uma vez que o trabalho de obras da literatura dê-se de

forma engajada com a realidade vigente, esse jovem sentir-se-a parte dele, no sentido de que terá maior

apreço pelas atividades escolares e no entorno. Jauss destaca que a literatura vista pela estética da

recepção é centrada no leitor, assim, assume um caráter social. No trabalho com a literatura há a

necessidade dessa relação com a vida prática do estudante. Ele precisa sentir-se envolvido no que tange

à vida social, religiosa e cultural.

Os sertões; educação do campo; 

sociedade; literatura

PORTUGUÊS

RONEIDE DE OLIVEIRA 

CHAGAS AMARAL

AMPLIAÇÃO DAS 

HABILIDADES DE LEITURA 

NO ENSINO DA LÍNGUA: 

O GÊNERO “ LETRA DE 

MÚSICA”

Muitos são os fatores que vem contribuindo para a desmotivação, o desinteresse nas aulas de Língua

Portuguesa. Considera-se que a prática de leitura é fundamental para a formação do senso crítico do

aluno, no entanto, ela não tem sido constante no espaço escolar. Porém essa função de propiciar

momentos motivadores com a leitura é de responsabilidade do corpo docente. Pensando numa

proposta que pudesse canalizar o interesse por algo que fosse interessante, construtivo, e considerando

o prazer que os adolescentes demonstram em ouvir música, é que será desenvolvido um projeto de

intervenção pedagógica com o gênero textual “letras de música”, com a principal proposta de unir o

lúdico ao pedagógico favorecendo a sensibilidade ativa e receptiva dos estudantes. Apoiado na DCE de

Língua Portuguesa acredita-se que a música é uma ferramenta riquíssima, um recurso didático positivo

para o ensino/aprendizagem da leitura, além de ser um objeto de estudo bem próximo do educando,

podendo garantir situações motivadoras e significativas de aprendizagem. Assim, as letras de música

especificadas, bem como, textos poéticos serão relacionados abordando temas diferentes, onde se

possa perceber a ideologia, o contexto de produção que cada temática apresenta. As atividades com

conteúdo linguístico serão contempladas mas, com o principal objetivo de privilegiar a leitura crítica. Lúdico; Leitura; Música; Sujeito.

PORTUGUÊS SIMONE HEIDA

BRINCANDO COM 

POEMAS DE PAULO 

LEMINSKI E AS IMAGENS 

DE ZIRALDO PITANGA 

2014

o presente projeto justifica-se pela necessidade de mostrar como aprimorar o uso da poesia na sala de

aula através de experiências bem sucedidas, resgatando, assim, os prazeres da leitura - poética, bem

como trabalhar com textos literários, com o objetivo de mostrar a especificidade do mesmo.

leitura, letramento literário, 

poemas



PORTUGUÊS

ELISANGELES BEATRIS 

DE PAULA

Ler, compreender e 

escrever para poder 

compartilhar

O projeto em andamento apresenta que a leitura e a escrita são de extrema importância, para que os

seres humanos possam atuar na sociedade, exercendo seus direitos e sempre buscando coisas novas ao

longo da vida, uma vez que o mundo no qual os alunos estão inseridos, está em constante evolução e os

mesmos ingressam no sexto ano com dificuldades para interpretar, compreender e expressar a ideia

sobre o que leem, tanto oralmente quanto pelo registro. Considera-se relevante estudar práticas ou

técnicas de leitura, fazendo uso de materiais educativos que propiciem uma melhor compreensão do

que leem, para que os mesmos possam fazer registros mais coerente, porque a leitura e a escrita são

fundamentais para o aprendizado de todas as disciplinas. Utilizarei textos curtos para chamar a atenção

e motivar os alunos (escrever nomes de cores, mas utilizando cores diferentes das do nome; apresentar

um texto onde apenas as primeiras e as últimas letras estarão no local certo e fazer uma conversação

sobre as dificuldades que encontraram); na sequência trabalharei com o escritor Monteiro Lobato, onde

será apresentado aos alunos informações sobre a biografia do mesmo, os estudantes lerão obras ou

fragmentos, mas tendo o contato com os diferentes gêneros, uma vez que temos as versões de suas

obras em história em quadrinhos, texto em prosa, bem como trabalhar com um fragmento de sua obra

em vídeo, e ainda o gênero musical. Tudo para despertar o interesse dos estudantes para a leitura, os

quais registrarão pontos que mais chamaram a atenção. Leitura; compreensão; registro.

PORTUGUÊS ELIS REGINA SIDUOSKI

TEXTOS LITERÁRIOS, 

HISTÓRIA E OUTRAS 

LINGUAGENS: 

RESIGNIFIGAÇÃO DO 

ENSINO DE LITERATURA

Muitos alunos sentem-se desmotivados nas aulas de literatura por não perceberem sentido em seu

estudo; isso ocorre, muitas vezes, devido ao uso de metodologias inadequadas que não levam em conta

o contexto em que as obras foram produzidas e a relação dos textos literários com a sociedade e a

atualidade. Sendo assim, o presente projeto pretende contribuir com pressupostos teórico-

metodológicos sobre o ensino de literatura que tornem as aulas mais atrativas e significativas para o

aluno do Ensino Médio a partir de práticas mais dialógicas, como produções fílmicas e músicas que

abordem temas relacionados à obra a ser estudada: Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto.

Além disso, pretende-se contar com o auxílio da história para analisar a importância do personagem

Policarpo Quaresma para a compreensão de questões nacionais históricas, culturais e da construção da

representação de uma identidade nacional (brasileira) a partir dos pressupostos da pós-modernidade,

segundo os quais: “Uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia

e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos...” (HALL, 2006, p.50).

LITERATURA, HISTÓRIA, OUTRAS 

LINGUAGENS



PORTUGUÊS

ELIZABETE NOBRE DE 

AZEVEDO

O USO DA TECNOLOGIA 

NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA 

LEITURA

O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA Analisando a realidade das escolas,

e as aulas de Língua Portuguesa, constantemente verificam-se a preocupação em atender o processo de

leitura e os fatores que favorecem a formação de bons leitores. Uma das mudanças que se pode realizar

para a prática prazerosa da leitura é o uso do computador pois as inovações tecnológicas vêm se

impondo atualmente de uma forma bastante rápida, exigindo modificações na postura docente e no

encaminhamento dos conteúdos escolares. Reconhecendo então, esse avanço tecnológico, e tendo em

vista a grande dificuldade encontrada pelos alunos do 7º ano do Colégio Estadual José Elias da rocha na

aprendizagem da leitura e o desinteresse pela mesma, a proposta deste trabalho será voltada para o uso

da tecnologia ligada a internet, com o objetivo de estimular a leitura. Leitores considerados

competentes podem não ser mais os que a praticam em silêncio, de modo considerado tradicional, mas

sim aqueles que interagem e opinam sobre o que estão realizando ou lendo em tempo real/virtual. A

problemática desse projeto consiste em como despertar no educando o prazer pela leitura? Assim este

trabalho buscará compreender de que forma a tecnologia poderá contribuir para melhorar a qualidade

da leitura nos alunos, e nesse sentido, as novas tecnologias muito têm contribuído, pois estão invadindo

o âmbito do trabalho e do lazer das pessoas diariamente. O objetivo geral é desenvolver estratégias com

o uso da tecnologia com intuito de compreender de que modo ela pode contribuir para o

desenvolvimento e incentivo da leitura. Leitura; tecnologia; internet

PORTUGUÊS

FABIANE RIBEIRO DAS 

CHAGAS

A crônica, o hipertexto e 

o blog como 

incentivadores da leitura 

e da escrita em sala de 

aula

O presente projeto pretende estimular através da crônica e do hipertexto o interesse dos alunos pela

leitura e escrita em sala de aula, promovendo a interação da turma através da criação de um blog. Pois,

atualmente, a tecnologia está presente em praticamente todos os setores da sociedade. Segundo Ramal

(2002, p14 apud Valadares, 2012) “os suportes digitais, as redes, os hipertextos são a partir de agora, as

tecnologias intelectuais que a humanidade passará a utilizar para aprender, gerar informação, ler,

interpretar a realidade e transformá-la.”. leitura, escrita, tecnologia

PORTUGUÊS

LUCELIA BLEM DA 

SILVA FILLUS

Leitura, escrita e o uso 

consciente da tecnologia

Este trabalho tem como objetivo estudar a leitura e a escrita e o uso consciente da tecnologia aplicadas

às aulas de Língua Portuguesa , procurando mostrar a relação de interdependência entre as partes . Não

basta ao cidadão, hoje, aprender a ler e escrever textos na linguagem verbal. É necessário aprender a

“ler” outros meios, como o rádio, a TV, o videogame,o programa de multimídia, o programa de

computador, as páginas da Internet. Ao utilizar tecnologias, é fundamental que o usuário não acabe se

deixando usar por elas. É essencial que os professores se apropriem, portanto, das diferentes

tecnologias da informação e da comunicação, aprendendo a ler nas linguagens que ela apresentam.

(ROMAN, 2009)

Leitura, escrita, tecnologia, língua 

portuguesa



PORTUGUÊS

MARIA EUNICE 

MANFRON

AS FOTOGRAFIAS 

ANTIGAS COMO 

ELEMENTO MOTIVADOR 

DA ESCRITA EM SALA DE 

AULA

Considerando que vivemos em uma época na qual a sociedade é movida pelos avanços tecnológicos as

quais levam o homem a buscar novas formas de comunicação que possam contribuir com as suas

necessidades tanto sociais quanto pessoais é que, cada vez, mais surgem as diferentes formas de se

comunicar por escrito. Para tanto, é necessário que o professor apresente uma nova postura, buscando

o aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos e, principalmente, fazendo reflexões sobre o

significado do que escrever. A leitura não acontece somente por meio de textos escritos, mas pela

apreensão da realidade e da interpretação do pensamento do escritor expresso por símbolos escritos

aliado à vivência e à afetividade do leitor. É importante para esta geração que domina tão bem o

computador ,o celular,etc., também amplie seu vocabulário, hoje a imagem destaca-se sobre a palavra

,torna-se necessário então usufruir-se dessa situação e partir em busca de que o educando procure

analisar a linguagem não-verbal e recriá-la na escrita.

oralidade; registro escrito; novas 

tecnologias.

PORTUGUÊS

MARICELIA DO ROCIO 

RODRIGUES

Ler, Criar e Literaturar 

através dos gêneros 

textuais. Em destaque: O 

Diário e a Poesia

Constata-se no dia a dia da sala de aula, a grande dificuldade dos alunos em interpretar textos variados,

produzir seus próprios textos e adquirir o hábito e o gosto pela leitura. Leitura e escrita são atividades

que se complementam. A escrita é o resultado de uma prática constante, persistente, na qual a leitura e

a escrita poderão ser sempre aprimoradas. Segundo Antunes (2009, p.59),os conhecimentos relativos à

composição dos diferentes gêneros textuais são imprescindíveis para que possamos ser eficazes

comunicativamente. Neste sentido, este Projeto de Intervenção tem como objetivo utilizar os gêneros

textuais como ferramenta ao exercício e a prática da leitura e escrita. Será desenvolvido com alunos do

8ºano do Ensino Fundamental do Colégio Borell, Ponta Grossa/PR. A construção de um Diário será a

primeira ação desse trabalho e num segundo momento será dado ênfase a um trabalho com poesias. A

implementação se efetivará através de uma sequência didática, na elaboração de oficinas e estarão

ligadas entre si pelos temas: adolescência, comportamento, racismo, preconceito. Estão previstas

atividades individuais e coletivas, utilizando-se de vídeos, poemas, conto, canção, pintura,

documentário. A leitura e a escrita, quando estimuladas de forma criativa, possibilita a redescoberta do

prazer de ler, a utilização da escrita em contextos sociais e a inserção no mundo letrado. Nesse contexto,

o Projeto pretende propor e desenvolver atividades diferenciadas de leitura, interpretação e produção,

utilizando-se dos gêneros textuais. Leitura;Escrita;Gêneros Textuais

PORTUGUÊS MARISTEL SAUER

Leitura e Recontação de 

Contos Africanos

A necessidade do presente Projeto surgiu a partir de observações no ambiente escolar, de situações de

desvalorização da cultura negra e desrespeito aos afrodescendentes. Na escola e na sociedade, ocorrem

brincadeiras carregadas de preconceito sobre o negro. O objetivo principal do Projeto é contribuir para a

conscientização e o aprimoramento das relações étnico-raciais na escola e fora dela. Serão trabalhados,

com diferentes estratégias, alguns contos africanos, a partir dos quais se pretende desenvolver tanto

uma sensibilização estética como ética visando o conhecimento e a valorização da cultura negra e a

melhoria das relações étnico-raciais. Sabemos o quanto a leitura é fundamental para a transformação do

cidadão.

Leitura; contos africanos; 

relações étnico-raciais.



PORTUGUÊS

SILVIA SUZANA ROSA 

NAGNIBEDA SILVA

A escrita e reescrita de 

textos como intrumento 

para superação de 

dificuldades de 

aprendizagem dos alunos 

do 6º ano

Durante o nosso trabalho com a Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, pudemos observar a grande

dificuldade do aluno em expressar suas ideias com clareza em um texto escrito. Tal observação exige do

professor um trabalho mais sistemático e voltado para o ensino da escrita. Sendo assim, o presente

trabalho tem por objetivo desenvolver estratégias que levem o aluno do 6º ano à prática da produção

textual autônoma. Esperamos, dessa forma, capacitá-lo a produzir seu texto, revisá-lo e reescrevê-lo,

refletindo sobre a importância das atividades de leitura, de escrita e de revisão como complementares

ao processo. Para isso serão utilizados os gêneros textuais conto e sinopse, considerando as

especificidades de cada um. Para o desenvolvimento do trabalho tomaremos por base o que apontam as

DCEs (2008), a LDB (1996) e autores como Antunes (2003), Gasparoto e Menegassi (2013), Koch e Elias

(2011), Serafini (2001), entre outros autores que discutam sobre a importância de um trabalho de

revisão e reescrita do texto de forma planejada. Pretendemos, com o desenvolvimento das atividades

propostas, aumentar o universo referencial do aluno e aprimorar sua competência no ato de escrever,

fazendo-o compreender que seus textos são uma ferramenta de interação social e através deles ele

pode se expressar e se posicionar de maneira crítica e reflexiva.

Produção textual; Revisão; 

Reescrita

PORTUGUÊS

SUELI DE JESUS 

RODRIGUES

A APRENDIZAGEM 

ATRAVÉS DO LÚDICO 

COM ENFOQUE NA 

PRODUÇÃO TEXTUAL

Visa este Projeto desenvolver atividades em diferente gêneros textuais por meio das quais o aluno possa

expandir sua capacidade de escrita, visto ser esta, uma das dificuldades mais freqüentes observada

pelos professores em âmbito escolar, principalmente no que se refere à produção e interpretação de

textos, sendo esta última um dos principais fatores do fracasso do mesmo na maioria das disciplinas,

pois sem saber interpretar, dificilmente ele conseguirá resolver as questões propostas. A dificuldade na

escrita acompanha o aluno em toda sua vida em questões de emprego, vestibular, etc. Evidencia-se

portanto a necessidade de serem implementadas novas técnicas e estratégias, já que escrever e

entender o que está escrito é pré-requisito para o avanço acadêmico do aluno. Objetivamos portanto,

através do tema “Meio Ambiente” propiciar atividades que o envolvam e o convidem a pensar, refletir,

comparar, enfim, desperte nele o desejo de aprender, colocando-o como figura integrante nas

atividades relacionadas e motivando-o a novas possibilidades e descobertas através das vertentes

necessárias à comunicação humana: linguagem oral (falar e escrever) e escrita (ler e escrever). Utilizar o

tema Meio Ambiente e a riqueza de materiais que invadem a mídia escrita e falada como fator

motivador da escrita, será o desafio principal deste trabalho. Buscamos a questão ambiental como

ponto de reflexão para as atividades propostas, devido a este ser um tema atual e preocupante, pois,

assistimos a mídia alertar a todo momento sobre a necessidade urgente de conscientização e tomadas

de decisões que visem minimizar o desequilíbrio ambiental e suas consequências para o futuro da

humanidade.

escrita - conscientização; escola; 

meio; ambiente



PORTUGUÊS

VALERIA APARECIDA 

FERREIRA

Diálogos da diversidade 

com os conteúdos do 

currículo da disciplina de 

Língua Portuguesa: a 

relação da disciplina com 

a diversidade sexual, 

preconceito, 

discriminação e 

violências.

Tendo como referência a diversidade sexual trazida à escola tanto pel@s educador@s quanto pel@s

educand@s, este projeto de letramento busca trazer a diversidade para um campo onde se promova o

aprendizado e o crescimento pessoal, o reconhecimento e o respeito a partir das diferenças, superando

assim os olhares preconceituosos. Neste contexto, um grande desafio nos é colocado. A diversidade

aparece no currículo como um tema transversal, entendida como pluralidade cultural e não como um

dos eixos centrais. Todavia, é uma realidade com a qual nos confrontamos diariamente. Este ambiente é

formado por indivídu@s de diferentes pertencimentos étnico-raciais, idades e culturas. Assim sendo, o

projeto tem como principal objetivo levar @ alun@ a perceber que a diversidade mais do que um

conjunto de diferenças, buscando trabalhar o tema educação sexual, bem como o enfrentamento dos

preconceitos que estão arraigados à prática escolar. Este projeto visa promover a melhoria do processo

de ensino aprendizagem, voltado à valorização da pessoa enquanto sujeito da sociedade, bem como o

respeito aos direitos, deveres e à integridade de cada ser no grupo social a que pertencem, baseados em

uma cultura de respeito e não violência. Com esta proposta pretende-se desenvolver atividades e

encaminhamentos que envolvam alun@s, professor@s, funcionári@s e família num trabalho

participativo.

Diversidade; Preconceito; 

Respeito; Igualdade

PORTUGUÊS

CLEUNIRA DE JESUS DA 

SILVA

Lendo e interpretando 

textos através do estudo 

e dramatização de contos.

Considerando as dificuldades dos alunos em relação à leitura e a importância do letramento tanto na

aprendizagem geral como na constituição da cidadania, este Projeto, implementando em sala de aula o

trabalho com o gênero “conto”, objetiva levar o aluno a empreender a leitura, a interpretação e a

dramatização de narrativas de uma forma mais prazerosa. Pretende-se possibilitar ao aluno que

identifique as características específicas do conto, ampliando seus conhecimentos acerca deste gênero

textual, e que reflita sobre valores relacionados com os conceitos de bem e mal; com atitudes

politicamente corretas e incorretas, tendo como ponto de partida o grupo que as elabora e as classifica;

bem como a importância da preservação das histórias contadas na cultura de um povo, valorizando a

prática de ouvir e contar histórias. Pretende-se também, desta forma, que o aluno reflita sobre situações

de seu cotidiano através de suas produções textuais.

Contos. Dramatização. Leitura. 

Produção.

PORTUGUÊS

GEANE MARIA DE 

MOURA JORGE 

SECATTO

Despertando a 

sensibilidade pela música 

como instrumento de 

linguagem

Este projeto tem por objetivo apresentar um projeto de intervenção para o ensino da Língua

Portuguesa, utilizando o lúdico, mais especificamente a música como ferramenta para o

desenvolvimento da sensibilidade e gosto pela poesia. Percebe-se nos dias de hoje uma deficiência na

aprendizagem da Língua materna, levando o aluno a apresentar dificuldades na leitura, escrita e

oralidade, o que pode ser superado com a adoção de estratégias diferenciadas. Dentre essas

possibilidades está à utilização da música como instrumento de sensibilização para despertar o gosto

pela poesia, pois a literatura, nas suas diferentes formas, favorecendo a expressão de seus sentimentos

e emoções através do imaginário, favorecendo assim a aprendizagem da língua portuguesa. O trabalho

será desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica em textos, livros e artigos da internet, que

demonstrem a importância da musica e da poesia no ensino da língua materna.

Língua portuguesa, música, 

poesia, lúdico.



PORTUGUÊS

GLACY EZOMAL 

BORGES

Resgatando valores e 

desenvolvendo a leitura e 

a produção de textos por 

meio das fábulas.

A proposta deste trabalho é apresentar aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental uma forma de ler e

interpretar textos mais agradáveis e prazerosos, e também fazer com que reflitam situações de seu

cotidiano e princípios como obediência, honestidade, gratidão, entre outras, levando-os a compreender-

se e compreender seus semelhantes através da consciência moral presentes nas fábulas. Levando os

alunos de forma motivadora, dinâmica e interativa não apenas a ouvi-las, mais também compreendê-las.

Fábula. Leitura. Produção. 

Valores.

PORTUGUÊS

IRENE APARECIDA 

GONCALVES

Como melhorar a 

produção de textos 

através de um jornal 

escolar?

Este trabalho tem por objetivo a melhoria da produção de textos dos alunos das três séries do Ensino

Médio através do jornal escolar. O projeto justifica-se pela grande deficiência dos alunos dessas séries

nesse gênero textual. Os alunos leem muito pouco e demonstram pouco interesse tanto pela leitura

quanto pela escrita. Percebe-se na escola que os alunos não têm objetivo claro para a escrita, fazendo

desta uma atividade maçante, visto que tal atividade fica restrita à produção de redação, sem ser,

muitas vezes, trabalhada novamente com sua reescritura. A produção de um jornal escolar escrito pelos

próprios alunos, com supervisão da professora, pode motivar os alunos à produção de textos como uma

atividade lúdica e prazerosa, envolvendo toda a escola e comunidade, através de entrevistas, poemas,

músicas, informações e passatempos que dialoguem com a comunidade escolar.

Jornal Escolar; Leitura; Produção 

de Textos

PORTUGUÊS JULIANA CORA

Os gêneros discursivos e a 

gramática

O mundo que nos cerca cada vez mais exige um conhecimento dos usos que se fazem das linguagens nas

práticas sociais. É importante conhecer instrumentos que permitam acessar novas tecnologias e culturas

de um modo geral. Para tanto é imprescindível o domínio da leitura e escrita nas esferas que circulam na

sociedade. Há a necessidade de conhecer a cultura escrita e ser capaz de interpretar o que se lê de uma

forma crítica, coesa e coerente. E é com o uso dos gênero textuais que se vai desenvolver esse processo

de aquisição de linguagem em um contexto que faça sentido para o aluno.

Gêneros textuais, linguagem, 

práticas sociais



PORTUGUÊS

MARINA BILENKI 

SOLTOVSKI

Diálogos com a linguagem 

e a cultura ucraniana no 

cotidiano escolar e na 

sociedade

A grande diversidade linguística e cultural existente no Brasil caracteriza-o como um país multicultural e

multilíngue. É composto por diversos grupos que têm diferentes hábitos, línguas/linguagens,

preferências, valores e práticas culturais e sociais. Toda essa diversidade está presente na escola.

Entretanto, revelam-se em diferentes contextos , dentre os quais se destaca o contexto escolar, conflitos

raciais, sociais, políticos, religiosos e culturais. Essa diversidade, presente também em sala de aula, pode

gerar divergências, atos discriminatórios e preconceitos entre esses grupos diversos. Com vistas a

pesquisar, preservar, respeitar e interagir com a diversidade linguística e cultural dos alunos , este

presente trabalho dá ênfase à língua(gem) e à cultura ucranianas, tendo em vista que o colégio atende

estudantes descendentes de ucranianos. Para tanto, será feita uma pesquisa na turma do 9º ano para

saber quantos são os descendentes de ucranianos e o que é preservado da cultura e da língua ucraniana

em suas famílias. Em seguida, serão realizadas atividades que envolvam alunos, familiares e comunidade

escolar. Espera-se que ao término do projeto a intolerância cultural e linguística diminua no ambiente

escolar. O trabalho argumenta que nós somos constituídos por vários discursos e formados pelas

interações sócio-verbais.

multilinguismo; língua 

portuguesa; língua ucraniana

PORTUGUÊS

SANDRA DE ASSIS 

SILVA

A Avaliação Externa como 

subsídio para o trabalho 

do Professor

As avaliações externas trazem resultados que apontam quais as dificuldades a serem trabalhadas pelos

professores para que seus alunos apresentem um melhor desempenho escolar, porém nem sempre é

feito um trabalho pedagógico em cima destes resultados. Este projeto tem como objetivo refletir, junto

com os professores do Colégio Estadual São Francisco de Assis, no município de Telêmaco Borba, sobre o 

papel da avaliação externa como auxílio para a organização do Plano de Trabalho Docente. O projeto

será desenvolvido através de Oficinas com os professores para Análise dos Critérios de avaliação

utilizados pela SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), da Matriz de Referência de Língua

Portuguesa, dos Padrões de desempenho e dos Descritores que apresentam maior número de acertos e

menor número de acertos nos resultados do Colégio. Espera-se que, após estas oficinas, o grupo de

professores tenha os resultados das avaliações externas como um aliado na preparação de suas aulas,

auxiliando-os de forma positiva no desenvolvimento de seu trabalho.

Avaliação, resultados, 

professores

PORTUGUÊS

SANDRA MARA 

MATIAS 

SCHAMBAKLER

Incentivo à leitura por 

meio do clássico : O 

Cortiço de Aluizio de 

Azevedo

O projeto apresentado tem como foco a leitura do clássico \"O cortiço\", de Aluísio de Azevedo. Nesse

sentido, e para entender como deve ser trabalhada a leitura dos clássicos em sala de aula, recorreu-se

aos autores Edgar Morin e Ítalo Calvino, pois, segundo eles, os educadores devem trabalhar a leitura

respeitando o papel do leitor e sua cumplicidade com a obra. Desta forma pretendemos, por meio desta

pesquisa, oportunizar aos educandos a participação em oficinas de leitura com atividades

diversificadas.O terma foi escolhido considerando a realidade do Colégio Estadual Professor Custódio

Netto.

Leitura de clássico; professor; 

aluno



PORTUGUÊS

DELAZIR APARECIDA 

RADIGUIERI 

SCHWENGBER

Adolescência: PONTO DE 

PARTIDA PARA 

TRABALHAR O GÊNERO 

TEXTUAL ENTREVISTA E 

DESENVOLVER A LEITURA 

E A ESCRITA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL.

A necessidade de realizar este estudo na disciplina de Língua portuguesa deu-se por atuar como

professora do 9º ano do Ensino Fundamental e perceber a dificuldade que os adolescentes apresentam

quanto à leitura e à escrita. Diante disso, a pergunta que norteia essa pesquisa é: Como trabalhar o

gênero textual entrevista a partir de temáticas relacionadas à adolescência de modo a desenvolver a

leitura e a produção textual em alunos do 9º ano do Ensino Fundamental? O objetivo desse projeto é

propor encaminhamentos metodológicos para desenvolver a leitura e produção textual a partir do

gênero textual “Entrevista”, valorizando a história de vida dos educandos, o uso das tecnologias nas

aulas e trazendo para sala de aula assuntos como: adolescência, namoro, sexo, consumismo.

leitura; escrita; adolescência; 

gênero textual entrevista; Ensino 

Fundamental.

PORTUGUÊS EMILIA LUJAN

Estratégias de leitura para 

melhor compreender os 

descritores da prova 

Brasil

O presente Projeto de Intervenção Pedagógica, tem como título Estratégias de Leitura para melhor

compreender os descritores da Prova Brasil, será aplicado para o 9º ano, do Ensino Fundamental, do

Colégio Estadual Jardim Maracanã. Entender o que lemos é algo muito importante, nós educadores e

escola, devemos levar os educando a associar a leitura a atividades uteis e prazerosas a fim de estimular

o desejo de aproximação com os textos, tendo a leitura como aliada. O ato de ler também é entendido

como uma das formas mais eficazes de desenvolvimento dos indivíduos. Assim é necessário que a escola

resgate o valor da leitura como ato de prazer e requisito para emancipação social e individual. Sabe-se

também que, do habito de leitura dependem outros elos no processo de educação, sem a leitura o aluno

fica com dificuldade em pesquisar, resumir, analisar, criticar, julgar, posicionar-se e resgatar a ideia

principal do texto. Por esses motivos as estratégias de leitura são essenciais para a compreensão e

interpretação de textos e neste caso dos descritores da Prova Brasil, fazendo que os alunos consigam

melhores resultados tanto na avaliação externa como nas leituras diárias.

Leitura, Estratégias, 

Compreensão.



PORTUGUÊS ILGA CARLETTO

Narrativas literárias como 

forma de desenvolver a 

leitura, a escrita e a 

formação cidadã no 

Ensino Fundamental

O presente projeto visa buscar encaminhamentos pedagógicos que possam contribuir para o

desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e a formação cidadã, com alunos do 6º ano do

Ensino Fundamental. Sua abordagem detém-se em uma tentativa de superação do problema da falta de

interesse pela leitura e pela escrita. Metodologicamente o trabalho constitui-se em leituras diversas com

fundamentação teórica baseada nos ensinamentos de SOLÉ (1998), LEFFA (1999), FREIRE (1991),

GIRALDI (1994), COLOMER E CAMPS (2002), SCHNEUWLY E DOLZ (2004), DCES (PARANÁ, 2008), ROSA

(2014), dentre outros, sobre como ensinar estratégias de leitura e produção textual. Como estratégias

de ação, primeiramente será realizado um questionário para verificar o perfil e o conhecimento da

turma em relação à leitura. Em seguida será trabalhado com as narrativas literárias, partindo de textos

como Patinho Feio, Cinderela, entre outros, a partir dos quais serão discutidos os valores humanos como

respeito, honestidade, amor ao próximo, lições e exemplos que contribuam para a formação do caráter

e contextualizá-los na sociedade vigente. Também será exibido o vídeo: A Fuga das galinhas e se farão a

contação, reprodução e contextualização de histórias, produção de textos narrativos, poesias, mapas

conceituais e confecção de um livro e outras atividades dinâmicas. Espera-se com essas estratégias

propostas formar leitores competentes, possibilitando-lhes que interpretem, compreendam o que leem

permitindo assim a busca do conhecimento, exercitar sua capacidade de raciocínio e de produção

textual e fazer com que eles possam sentir o quanto a leitura e a escrita são importantes para o seu

desenvolvimento e contribuem para sua formação.

Leitura; escrita; valores; ensino 

fundamental.

PORTUGUÊS

LILIAN APARECIDA 

MARTIN

Gênero Memórias e o 

Ensino e Aprendizagem 

de Leitura e Produção 

textual para proficiência 

da leitura e escrita.

Com a automatização das informações, o interesse pela leitura diminuiu, deveria ser o contrário, pois

acreditamos que quanto mais acesso e apropriação do conhecimento, maior a capacidade de abstraí-lo e

transformá-lo em autonomia de direitos, de saberes, de crescimento pessoal, profissional.Com a

experiência que somamos dentro e fora de sala, percebemos uma metodologia que tem se mostrado

eficiente para mobilizar o educando para a leitura e escrita, a sequência didática. Além de aproximá-lo

do gênero trabalho, esclarece sobre suas características, intenções, finalidade e possibilidades de

produção. Diante disso, observando o relato dos professores de todas as disciplinas em reuniões

pedagógicas da escola e outros momentos de discussões em relação às dificuldades de um número

expressivo de educandos e o fato de não terem atitudes de discernimento perante um texto. Ainda,

analisando o resultado das avaliações externas e internas da escola, onde os educandos em

determinado momento permanecem no nível básico em relação à proficiência em leitura e domínio da

escrita, propõe-se uma metodologia diferenciada, para incentivar o ensino e aprendizagem de leitura e

de escrita. O intuito é elaborar uma sequência didática (SD) utilizando o gênero memórias, levando em

consideração toda a necessidade de leitura e escrita dos alunos do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre,

7º ano do Ensino Fundamental, séries finais. Na elaboração da SD será utilizada a matriz de referencia

dessas avaliações, bem como as diretrizes curriculares, o livro didático e o plano de aula anual do

professor, fundamentando o trabalho em teóricos como: Paulo Freire, Eliana Yunes, Joaquim Dolz,

Bernard Schneuwly.

Leitura,Escrita, Autonomia, 

Aprendizagem.



PORTUGUÊS

MARIA EDNA DE 

ALMEIDA

A Leitura Crítica do 

gênero discursivo crônica: 

uma proposta com alunos 

do 1º ano do Ensino 

Médio

A LEITURA CRÍTICA: UMA PROPOSTA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO MARIA EDNA DE ALMEIDA

BALAN (NRE/Toledo) mariaedna@seed.pr.gov.br Dra. TEREZINHA DA C. COSTA-HÜBES (orientadora).

RESUMO: O trabalho com a leitura crítica, em uma turma do 1º ano do Ensino Médio (EM), é necessário

em função da dificuldade que os alunos encontram em ler textos que exijam uma reflexão elaborada.

Isso acontece pela não habitualidade a esta tarefa, pelo desinteresse e pouca motivação no ato de ler

criticamente, sendo a leitura, na escola, muitas vezes, apenas uma mera cobrança para efetivar uma

nota. Diante dessa dificuldade, esta pesquisa pretende responder aos seguintes questionamentos: como

desenvolver a leitura crítica em alunos do EM na sala de aula? Qual a motivação para que alunos do EM

percebam a importância da leitura dentro da perspectiva de análise crítica? Refletindo sobre o

problema, como professora do EM, o objetivo desta pesquisa é propiciar o desenvolvimento da leitura

crítica dos alunos por meio de um trabalho com o gênero discursivo crônica, criando estratégias de

leitura que desenvolvam o perfil de leitor por necessidade de reflexões críticas e coerentes. Na

perspectiva de contemplar o proposto, recorreremos, teoricamente, a Freire (1991), e a outros autores

como Bakhtin/Volochinov (2004) e Bakhtin (2003). Dentro dessa perspectiva teórica, trabalharemos com

a pesquisa qualitativa interpretativista, procurando criar estratégias que despertem a sensibilidade

crítica do aluno na leitura de textos do gênero crônica. Como resultado, esperamos, através de uma

metodologia dinâmica e motivadora da leitura de crônicas, desenvolver e/ou ampliar a capacidade de

leitura crítica de alunos do EM. .

leiura crítica, gênero discursivo 

crônica, ensino de Língua 

Portuguesa



PORTUGUÊS

MEGLIERI FAUSTINA 

STEFANO MELO

Leitura, Performance e 

Transversalidades na 

Lírica de NARLAN 

MATOS:DIÁLOGOS 

POÉTICOS e PALAVRAS 

(EN)CANTADAS

O presente projeto objetiva-se estudar a obras do escritor Narlan Matos Teixeira, com vistas à leitura,

performance e transversalidades (intertextualidades), com base nas concepções de leitura e sua

aplicação no ensino, considerando o gênero lírico na teoria e na prática, com o intuito de despertar nos

alunos as vivências de sentimentos que a linguagem poética proporciona enquanto arte. Visa-se, assim,

estudar a obra poética de Narlan Matos Teixeira, que nasceu em Itaquara, Bahia, em 1975. Bacharel em

Letras pela Universidade Federal da Bahia, Mestre em Artes, pela Universidade do Novo México e PhD

pela University of Illinois at Urbana Champaign, nos Estados Unidos, onde também lecionou. Estreou na

literatura com o livro Senhoras e senhores: o amanhecer, vencedor do Prêmio Copene de Literatura e

Arte 1997. Publicou também os livros: No acampamento das Sombras (2001), Elegia ao Novo Mundo e

outros poemas (2012). É membro da Academia Americana de Poetas. Elegia ao Novo Mundo é seu

terceiro livro de poemas. Em relação às diretrizes curriculares de Língua Portuguesa para os anos finais

do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Estado do Paraná, discute as práticas de leitura como um ato

dialógico, interlocutivo. O aluno / leitor, nessa interação, têm papel participativo processo de leitura.

Nesse sentido, o texto não existe sem a presença do leitor. É no cruzamento de vozes do autor e dos

leitores que os seus sentidos vão se constituindo. Todo texto dialoga com a cultura de sua época e com a

sua história. Na atualidade, convivemos numa sociedade que lê menos do que deveria e o projeto –

Recital de Poesias – tem como papel fundamental reverter essa situação, oferecendo uma educação de

qualidade, já que a leitura é uma das portas de entrada para se colocar no mundo, fazendo com que se

tenha a formação de cidadãos críticos, consciente e atuantes. Para isso, a proposta do Recital busca

atuar por meio da poesia. A fundamentação teórica sobre Ensino e Aprendizagem de Leitura,

performance e transversalidades/intertextualidades serão embasadas em autores como Octavio Paz,

Paulo Freire, Magda Soares, Paulo Zunthor, Isabel Solé, Mikhail Bakhtin, Edgar Morin, Diretrizes

Curriculares da Educação Básica (Secretaria de Estado da Educação do Paraná).

LEITURA; PERFORMANCE; 

TRANSVERSALIDADES; POESIA; 

NARLAN MATOS



PORTUGUÊS

MIRTA TERESINHA 

DOTTO

A PALAVRA MÁGICA E O 

ENCANTAMENTO DA 

LINGUAGEM LITERÁRIA 

EM LÍLIA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA

A leitura um dos princípios básicos que norteiam a vida de qualquer ser humano. Pretende-se realizar a

pesquisa de intervenção na escola, utilizando-se do instrumento de leitura, literatura e poesia, um

conjunto capaz de transformar a “alma”, despertar para a leitura, desenvolver um processo de

aprendizagem e autonomia, criticidade e transformação do ser humano. Os alunos do Ensino

Fundamental se encontram numa fase de concorrência e desafios, onde, a subjetividade a magia e o

encanto pelas descobertas da vida são tudo. Não podemos generalizar que todos gostem de leitura.

Conhecer as necessidades do ensino, partindo das concepções de leitura e persuadi-los a desenvolver

um olhar diferente para o mundo. A apresentação do problema pauta-se nas experiências com a leitura

em sala de aula de alunos do ensino Fundamental – séries finais, que apresentam muitas dificuldades de

compreensão e oralidade da leitura como: leitura soletrada e mecanizada, não decodificada, sendo

pontos de implicação na concepção de leitura. Então como sanar os fatores que interferem na

aprendizagem da leitura? Objetiva-se realizar a pesquisa com intuito de conhecer e nortear as

“concepções do processo de ensino e aprendizagem de leitura, bem como os fatores que possibilitem ou

impedem que ela ocorra.” Para que, se possa construir e efetivar o processo de transformação,

autonomia e criticidade do indivíduo como leitor. As leituras enredam-se em torno de obras da escritora

Lília Aparecida Pereira da Silva, com obras que apresentam teor contemporâneo e uma linguagem

elaborada que registra formas de ver e interpretar o mundo.

Leitura; concepções de leitura; 

implicações no ensino; 

encantamento

PORTUGUÊS PERCY CUNHA

BIBLIOTECA E LEITURA: o 

espaço mágico para 

viagens ao mundo dos 

livros

A presente pesquisa mostra a leitura como um mecanismo imprescindível para a formação de cidadãos

críticos, apresentando a Biblioteca Escolar como um espaço que possa servir para desenvolver situações

de leitura e que sirvam de suporte didático pedagógico para despertar o gosto pelo ato de ler, ou seja,

como um caminho para ampliar o contexto do processo de ensino aprendizagem, responsável pela

formação social dos indivíduos. Acreditamos que estratégias e metodologias interessantes podem

promover a democratização da leitura, auxiliada pela presença do bibliotecário, o qual deve adotar uma

nova postura para se adequar a nova realidade de atuar também como educador, em uma função

pedagógica próxima a do professor, estabelecendo parcerias, na qual as atribuições de ambos se

completem, a fim de construir um processo de ensino aprendizagem eficiente e bem sucedido. Evidencia

ainda a presente pesquisa a importância de a biblioteca realizar um estudo sobre e com o usuário e

assim direcionar seus serviços e produtos de maneira que esta atenda às demandas de seus usuários.

Utiliza como referencial teórico os conceitos de leitura, cidadania, biblioteca escolar, expressas em obras

e autores citados e em fontes expressas eletrônicamente, voltadas para o universo da leitura, adotando

o leitor como elemento principal da pesquisa, tendo como temática o desenvolvimento do gosto pela

leitura no contexto da família do indivíduo, da escola e da biblioteca. Apresenta os desafios enfrentados

pela família, pelo professor e pela instituição escolar para fazer com que a leitura faça parte do processo

de ensino aprendizagem.

Biblioteca Escolar, Leitura, 

Escola, Bibliotecário.



PORTUGUÊS

VANDERLEIA 

RODRIGUES DOS 

SANTOS CAPATTI

O artigo de opinião na 

escola: reflexões sobre o 

trabalho com gêneros 

discursivos por meio de 

sequências didáticas

O ARTIGO DE OPINIÃO NA ESCOLA Vanderleia Rodrigues dos Santos Capatti (NRE/TOLEDO)

vanderleiacapatti@seed.pr.gov.br Terezinha da Conceição Costa-Hübes (Orientadora) RESUMO: Embora

no ensino médio os alunos ainda encontrem muitas dificuldades para argumentar e escrever textos

argumentativos, principalmente do gênero artigo de opinião, são justamente estes que lhes serão

cobrados posteriormente. Conhecendo esta realidade há muitos anos e procurando solucioná-la de

alguma forma, o objetivo desta pesquisa é desenvolver a capacidade argumentativa de alunos do 3º ano

do ensino médio, por meio de um trabalho com o gênero artigo de opinião, seguindo uma proposta

metodológica de trabalho com os gêneros. Para dar conta do proposto, sustentaremos nossas reflexões

nos estudos dos gêneros discursivos proposto por Bakhtin/Volochinov (2004), Bakhtin (2003) e

contemplado nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná – DCE – (PARANÁ, 2008), além de recorrer

a Faraco (2009), Brait (2005), dentre outros. Nossa intenção é elaborar uma proposta de trabalho com o

gênero artigo de opinião, explorando, nos textos selecionados, seu conteúdo temático, estilo e

construção composicional. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, de base interpretativista.

Enquanto perspectiva teórica essa pesquisa alicerça-se na Linguística Aplicada e será do tipo etnográfica,

organizada por meio da pesquisa-ação. Como resultado esperamos que os alunos concluam o ensino

médio tendo mais segurança na produção escrita do gênero artigo de opinião e que obtenham melhores

resultados no ENEM e em concursos e vestibulares.

gêneros discursivos, artigo de 

opinião, produção textual, ensino 

de Língua Portuguesa

PORTUGUÊS

DICLEIA DE QUEIROZ 

CASSIANO MARQUES

BLOG: NOVAS 

TECNOLOGIAS NO 

ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA

De acordo com alguns estudos acadêmicos percebe-se que a leitura e a escrita textual têm sido muito

discutidas nas escolas e também nas aulas de Língua Portuguesa, considerando a forte resistência à

leitura pelos alunos. Desse modo, este projeto de intervenção tem por objetivo desenvolver uma

metodologia inovadora com leitura, reflexão e produção envolvendo os gêneros textuais notícia e

reportagem, utilizando-se de um blog educativo disponibilizado na Internet. Esse gênero foi proposto

por ser um gênero atrativo para os alunos, pois envolve tecnologia, não apresentando textos muito

longos. O ensino de gênero em sala de aula é importante, proporcionando ao aluno a oportunidade de

estar em contato com gêneros presentes em seu cotidiano por meio de um saber mais elaborado

(BAKTHIN, 2000; PARANÁ, 2008; SOLÉ, 1998; MORAN, 2013). Em relação aos aspectos metodológicos,

este trabalho configura-se por ser uma pesquisa social aplicada de natureza qualitativa que se enquadra

como pesquisa-ação tendo como objetivo aprimorar as práticas discursivas, buscando no aluno seu

desenvolvimento humano e social. Este projeto será desenvolvido no Colégio Estadual Douradina -

Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Douradina. Os sujeitos de pesquisa são os alunos do 1º ano

do Ensino Médio. Para o início do trabalho será realizada uma produção inicial envolvendo os gêneros

notícia e reportagem e, a partir daí, desenvolver-se-á uma Sequência Didática a ser aplicada aos alunos.

O trabalho culminará com uma produção final sobre o gênero blog através de estudos, reflexões,

reescritas e interpretação de notícias e reportagens.

Língua Portuguesa; Gêneros 

Discursivos; Blog



PORTUGUÊS

ERENICE BEZERRA DOS 

SANTOS

CARTA PESSOAL: uma 

produção textual que 

sobreviveu ao tempo

A carta pessoal é um tipo de correspondência que, apesar das inovações dos meios de comunicação,

ainda é muito utilizada em algumas situações de comunicação e apresenta uma linguagem simples e de

fácil entendimento. Este projeto de intervenção tem por objetivo promover ações que favoreçam o

desenvolvimento e aprimoramento da escrita junto aos alunos. Esse gênero foi proposto por ser

importante para a formação dos alunos, pois envolve situações cotidianas de interação social. Essa

forma de trabalhar faz com que os alunos percebam a construção dos enunciados presentes no mundo

social. Neste sentido, a metodologia aplicada a este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa social

aplicada de natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação com o propósito de aprimorar as

práticas discursivas, com fundamentação teórica alicerçada nos estudos bakhtinianos. A pesquisa será

desenvolvida no Colégio Estadual Bento Mossurunga, na cidade de Umuarama, no ano 2015, e os

sujeitos de pesquisa serão os alunos da 7ª ano do Ensino Fundamental. A Sequência Didática norteará o

trabalho permitindo que as dificuldades dos alunos sejam diagnosticadas, por meio de uma produção

inicial e uma produção final, averiguando, assim, o conhecimento dos alunos em relação ao gênero Carta

Pessoal. O trabalho culminará com a produção de uma Carta Pessoal realizada pelo aluno e a troca de

correspondência entre alunos da mesma turma e turmas diferentes.

Língua Portuguesa; Gêneros 

Discursivos; Carta Pessoal.

PORTUGUÊS

FANI CLEOPATRA 

MELISINAS CITRON

A CONTRIBUIÇÃO DA 

LEITURA NO ENSINO 

MÉDIO:A FORMAÇÃO DO 

LEITOR ATRAVÉS DO 

GÊNERO CONTO - 

MARINA COLASANTI

Tendo em vista uma das problemáticas latentes no contexto escolar: a difícil receptividade dos alunos

com os textos literários. O presente trabalho visa direcionar, através do desenvolvimento de atividades

com gêneros textuais: contos de Marina Colasanti, inseridos numa Sequência Didática, estratégias

pedagógicas que proporcionem a reflexão e debate, que contribuam para a formação de leitores

comprometidos. Levando em consideração os pressupostos teóricos de Bakhtin, Bosi, Colasanti, Geraldi,

Marcuschi, Diretrizes Curriculares da Educação Básica, etc., pretende-se desenvolver um trabalho

pedagógico que proporcione desde o contato inicial com o gênero até a produção final, de forma

organizada e sistematizada, dentro de um contexto significativo, observando alguns fatores essenciais da

narrativa e da construção textual.

Leitura; Escrita; Gênero Textual; 

Conto.



PORTUGUÊS

LEONOR BRITO DE 

OLIVEIRA

A CRÔNICA COMO 

INSTRUMENTO DIDÁTICO 

PEDAGÓGICO: 

APRENDENDO A GOSTAR 

DE LER.

A leitura e a produção textual têm sido muito discutidas nas escolas, pois encontra-se resistência dos

alunos na prática dessas atividades. Este projeto de intervenção tem por objetivo apresentar uma

proposta de incentivo à leitura e a produção textual utilizando o gênero discursivo: as crônicas literárias.

Este foi proposto por ser discursivo e atrativo, pois envolve ações do cotidiano e facilita a compreensão

de seu conteúdo, pois está em jornais, revistas, livros didáticos, estes tornam o ato de ler e produzir

prazeroso. A metodologia aplicada caracteriza-se por pesquisa social aplicada de natureza qualitativa e

se enquadra como pesquisa-ação, tendo como requisito o aprofundamento de estudos das crônicas, por

meio da leitura, considerando sua expansão para o aprimoramento das práticas discursivas investigando

as dificuldades e falta de interesse na leitura e na produção de textos em Língua Portuguesa. Como

fundamentação teórica, apoiamo-nos no quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sócio-

discursivo (ISD) desenvolvido por Bronckart (1999, 2006) e pesquisadores de Genebra (SOLÉ,

MARCUSCHI, BAKHTIN,KOCH,GERALDI,) para fundamentar nossas reflexões sobre a sequência didática

(SD) e nos estudos de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros discursivos no ensino de

Língua Portuguesa. Esta será desenvolvida no Colégio Estadual de Iporã-EFMP, em Iporã, no ano 2015 e

os sujeitos de pesquisa serão os alunos do 9º ano do EF. Será feita uma sondagem para verificar o gosto

pela leitura e produção das crônicas. Na sequência, seguiremos para a sequência didática e as discussões

com o GTR. O trabalho culminará com a produção de uma crônica que será realizada pelo aluno.

Língua Portuguesa; gêneros 

discursivos; crônicas.

PORTUGUÊS

MARIA DE LOURDES 

LOPEDOTE

A LITERATURA E A 

CONSTRUÇÃO DA 

IMAGEM AFRO-

BRASILEIRA

Este trabalho cujo tema é: LITERATURA AFRO-BRASILEIRA NO CONTEXTO ESCOLAR, tem por objetivo

analisar e reconhecer a construção da imagem estereotipada e preconcebida do personagem que

representa o afro-brasileiro na literatura brasileira, para então procurar desconstruí-la e reconstruí-la,

reconhecendo o afro como elemento cultural significativo e atuante no processo de formação da

sociedade brasileira. Sabemos que o estudo da história e cultura afro-brasileira tornou-se obrigatório no

universo escolar através das leis 10.638/03 e 11.645/08. Sendo assim, o problema central que norteia

esse projeto é o de verificar até que nível a caracterização do ser afro é vista como desconectada da

realidade cultural brasileira, se desdobrando em personagens tipificados à maneira de uma elite

proveniente do século XIX, e se perpetuando nas literaturas canônicas de nosso país. Partindo desta

realidade e da necessidade de ampliar nosso conhecimento sobre o elemento negro como formador da

nossa sociedade e desmistificar a sua inferioridade cultural, buscaremos através do presente estudo

reconhecer e valorizar elementos culturais trazidos pelos nossos ancestrais africanos para compreendê-

los como parte integrante da cultura brasileira. Analisaremos filmes e textos literários para verificar a

imagem do negro dentro da literatura, seu papel e sua função social, para então de posse desse

conhecimento desconstruir e reconstruir a imagem do afrodescendente dentro da literatura e

consequentemente dentro da sociedade. Espera-se que as atividades propostas subsidiem esse

conhecimento e propiciem essa reflexão, e desta forma diminuirmos o preconceito étnico existente no

contexto escolar.

Preconceito racial; 

afrodescendente; afro-brasileiro; 

cultura africana



PORTUGUÊS GIOVANNA PRECOMA

A reconstrução dos 

saberes linguísticos 

através de gêneros 

textuais

Atuando nas séries finais do Ensino Fundamental II, do Colégio Estadual Miguel Nassif Maluf, percebeu-

se uma grande defasagem da maioria dos alunos em relação à escrita, quer por influência da oralidade e

do internetês, quer pela falta de leitura. Assim, este projeto visa superar as dificuldades por meio de

propostas metodológicas que explorem a diversidade de gêneros textuais, a escrita e a reescrita de

textos, para que o aluno não somente saiba fazer uso adequado da língua materna, mas compreendê-la

para empregá-la em qualquer meio social ou escolar em que esteja inserido. Como metodologia, além

da pesquisa bibliográfica, serão desenvolvidas atividades que promovam o contato dos alunos com

diferentes gêneros orais e escritos, formais e informais, com o intuito de conduzi-los à reflexão,

reconhecendo as especificidades de cada texto e a adequação necessária às práticas sociais. Para a

implementação do trabalho serão empregados os estudos desenvolvidos por Bagno (2013), Luckesi

(2006), Marcuschi (2010), Mattos e Silva (2004) e DCE (2008), entre outros que tratam da relação entre

a produção de textos, gêneros textuais e ensino de língua portuguesa. Dessa forma, busca-se alterar o

olhar do aluno e desenvolver sua autonomia para estruturar e reestruturar o próprio texto, com um

posicionamento crítico sobre a própria escrita, valorizando assim, os seus saberes.

Escrita; Reestruturação textual; 

Gêneros textuais

PORTUGUÊS

JOSEANE MARIA DA 

SILVA

O Ensino da Literatura 

através de outras 

Linguagens

Quando o conteúdo de Literatura é apresentado aos alunos que iniciam o Ensino Médio, percebe-se

certo desinteresse pelo mesmo, aparentando quase que uma “aversão” por parte deles. Esse

comportamento é comum nas escolas e muitos seriam os motivos a serem elencados para justificá-lo.

Diante disso, este projeto de intervenção tem como principais objetivos encontrar elementos literários

em outras linguagens como a música, o cinema, o teatro, as histórias em quadrinhos, que não apenas os

cânones literários, para possibilitar assim o despertar do interesse pelo conteúdo a ser abordado em sala 

de aula. Faz-se necessário um trabalho de busca por recursos midiáticos, estudo teórico, análise de

material e elaboração de atividades que incluam estas outras linguagens, contudo, sem perder o intuito

do convite a leitura de obras originais. Como resultado espera-se que os envolvidos mergulhem no

mundo literário de forma prazerosa, analítica e crítica, incitando-os ao exercício da pratica do discurso e

assim tomar esse conhecimento para si como parte de sua história.

Literatura e outras linguagens; 

Literatura e música; Literatura e 

cinema; Literatura e teatro; 

Literatura e HQS.

PORTUGUÊS

LISMARI DE FATIMA 

BARBOSA DOMANOSKI

A CANÇÃO COMO 

PRÁTICA SOCIAL E MEIO 

DE COMUNICAÇÃO E 

REFLEXÃO EM SALA DE 

AULA

O ensino de Língua Portuguesa tem como um dos principais objetivos formar leitores críticos e

produtores de textos. Sabe-se que a maioria de nossos alunos encontram dificuldades em leitura,

reflexão, produção e interpretação de textos, o que causa inquietações, principalmente entre nós,

professores de Língua Portuguesa. Este Projeto propõe explorar nos alunos a capacidade de leitura e

interpretação, utilizando letras de músicas abordando diferentes assuntos, tendo como foco o gênero

poesia como alternativas para sanar estas dificuldades. Este Projeto apresenta-se bastante exequível em

sala de aula a fim de despertar no aluno senso crítico, ampliando seu universo leitor e proporcionando-

lhe a compreensão de mundo.

Música:Poesia:Leitura;Interpreta

ção



PORTUGUÊS

LUCIANE JORGE 

MAFTUM

ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO POR MEIO 

DE RÓTULOS

Alfabetizar nunca foi tarefa fácil, ainda mais se pensarmos em alunos de EJA com deficiência intelectual.

Pensando neste desafio, este Projeto vem ao encontro à necessidade de inovações para a alfabetização

e o letramento. Destas considerações, os rótulos, material com o qual se pretende desenvolver o

trabalho com alunos da Escola Especial Salomão Andraus - APAE, é bastante apropriado, uma vez que

faz parte do cotidiano desses alunos e contém elementos de leitura e potencial para desencadear a

escrita. O que se espera, nesse contexto, é que o educando consiga uma certa autonomia na sociedade

em que vive. Assim, possibilitaremos a eles, um contato com a leitura direta, o que é um desafio para a

Educação Especial. Este Projeto está fundamentado em teóricos como SOARES (2003) e KLEIMAN

(2008).

Alfabetização;Letramento;Apren

dizagem

PORTUGUÊS MARIO CELSO BASSO

Letramento Literário no 

Ensino Médio: algumas 

perspectivas e propostas.

Tendo como tema a Leitura de textos literários, o presente Projeto visa problematizar certos

encaminhamentos teórico-metodológicos aplicados ao ensino de literatura no Ensino Médio, busca

respostas para a situação e as dificuldades atuais no ensino de literatura, propiciando a ampliação das

discussões, perspectivas e propostas sobre o trabalho com obras literárias, tendo por principal

referência teórica a Estética da Recepção e a Teoria do Efeito Estético. Espera-se com esse Projeto,

tornar realidade um processo de letramento literário junto a alunos do 1º Ano do Ensino Médio do

Colégio Estadual Professor Milton Benner, bem como contribuir para o aprimoramento da capacidade

de interpretação, do senso estético, do espírito crítico e da criatividade dos alunos ao longo do processo

de letramento literário.

Estética da Recepção; Teoria do 

Efeito Estético; Letramento 

Literário; Ensino Médio

PORTUGUÊS

NEILI DE FATIMA 

SMAGARS

A poesia narrativa como 

recurso à formação de 

leitores

Hoje em dia, existem gêneros literários diversificados que podem ser trabalhados com a criança no

processo de ensino aprendizagem da leitura e na produção de textos. Todavia, entende-se que nenhum

deles possibilitará as apresentadas pela poesia. Pois, a poesia é um gênero composto por menos

palavras, sendo assim, mais conciso e intenso. Se for um poema narrativo, melhor ainda, pois existe uma

possibilidade maior de entendimento e de interpretação pela criança, divergindo das narrativas comuns,

que trazem textos em prosa, oferecendo uma diversidade maior de elementos. O poema narrativo traz,

além da riqueza rítmica e sonora, toda a atração e estímulo do enredo, com seus conflitos, personagens,

narrador, ponto de vista, etc. Assim, a utilização de poesia nas aulas de Língua Portuguesa, no nono ano

do Ensino Fundamental, facilitaria o processo de ensino aprendizagem da leitura? A falta de hábito de

leitura é apontada como uma das causas do fracasso escolar do aluno e, em consequência, do seu

fracasso enquanto cidadão. Nesse contexto é que se propõe trabalhar a poesia narrativa nas aulas de

Língua Portuguesa, para a aprendizagem da leitura. Por isso, o professor precisa explorar a poesia

narrativa como uma abordagem para o processo de aprendizagem da leitura na escola e suas

possibilidades para que o educando aprenda a ler de modo efetivo, não apenas a linguagem do seu

cotidiano, mas também, a linguagem do mundo que o cerca, mostrando-lhe, que a poesia é um gênero

literários rico em possibilidades, que favorecem de modo significativo, a aprendizagem da leitura. Leitura; Poesia; Aprendizagem.



PORTUGUÊS

SILVANA MARIA DOS 

SANTOS

O descobrir e redescobrir 

de um mundo 

“MARAVILHOSO” da 

análise linguística

Entre os alunos do 6º ano observa-se uma grande dificuldade nas práticas de leitura, oralidade, escrita e

análise linguística propostas nas aulas de Língua Portuguesa. Diante disso propõe-se este projeto de

Intervenção, desenvolvido no decorrer do PDE/SEED, com o objetivo de despertar o interesse e a prática

significativa da análise linguística. Subsidiam o estudo sobre esta temática ANTUNES (2003) e as

orientações das Diretrizes Curriculares de Ensino (PARANÁ, 2008). O projeto terá como público alvo

alunos do 6º Ano do Ensino fundamental, do Colégio Estadual Carmelina Ferreira Pedroso E.F.M., da

cidade de Arapoti, Paraná. As intervenções ocorrerão em forma de aulas que enfatizarão a importância

da língua como instrumento de acesso à informação, demandando habilidades de leitura, escrita e

oralidade com ênfase na análise linguística. Tais reflexões serão articuladas ao estudo do gênero “Conto

Maravilhoso” relacionado à temática da violência doméstica. Assim, espera-se desenvolver as

competências e habilidades para auxiliar no exercício da vida, envolvendo os requisitos linguísticos

básicos do aprendizado da Língua Portuguesa: ler, falar, ouvir e escrever, bem como promover a

interação com seus pares na construção do conhecimento.

Escrita; Oralidade; Análise 

linguística; Violência doméstica;

PORTUGUÊS

SILVANA MOREIRA 

MENDES

O ENSINO SISTEMÁTICO 

DE ORTOGRAFIA COMO 

REQUISITO PARA A 

REFLEXÃO SOBRE A 

ESCRITA DAS PALAVRAS 

PELOS ALUNOS DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

FASE II, NA MODALIDADE 

DE EJA.

Nos dias atuais tem sido um grande problema a apropriação da ortografia, tanto no ensino regular como

na educação de jovens e adultos. A falta de conhecimento prévio do aluno deixa o ensino

descontextualizado, contribuindo com o desânimo do educando, levando-o à evasão. Isto permanece e

intensifica-se na EJA, com aquele sujeito que já possui certo conhecimento sobre a linguagem,

entretanto encontra-se semialfabetizado e não apresenta conhecimento sobre as convenções

ortográficas. Assim, este projeto objetiva tratar do ensino sistemático de ortografia, sendo realizado

como requisito para a reflexão sobre a escrita das palavras e será desenvolvido com os alunos do Ensino

Fundamental Fase II, no CEEBJA de Wenceslau Braz. Para que o aluno compreenda melhor o sistema

ortográfico será elaborado um material didático-pedagógico com o intuito de desenvolver uma

sequência no ensino de ortografia, possibilitando ao professor e ao aluno uma reflexão acerca da escrita

das palavras. Espera-se, desse modo, um entendimento significativo através da orientação do professor

e da realização de atividades. Serão adotados os pressupostos teóricos de Morais (2008), Geraldi (2011),

Rojo (2009) entre outros que destacam a importância de um trabalho voltado para o aprendizado de

ortografia para a efetivação do letramento. Pretende-se, com o material que será elaborado e com as

atividades implementadas, despertar o interesse do educandos e que eles compreendam que a

ortografia é uma convenção social necessária, como cita Silva (2007).

Ortografia; Ensino sistemático; 

EJA.



PORTUGUÊS VERA LUCIA PINHEIRO

GÊNERO TEXTUAL 

CHARGE E CARTUM 

COMO PRÁTICA SOCIAL E 

DISCURSIVA

Considerando que são muitas as dificuldades encontradas no contexto da compreensão e interpretação

textual na disciplina de Língua Portuguesa assim como nas demais disciplinas, e visando uma formação

adequada aos alunos do curso Formação de Docentes, este Projeto visa, através do gênero discursivo

Charge e Cartum, desenvolver as práticas de compreensão, leitura e interpretação de textos verbais e

não verbais, extraídos de textos veiculados pelas mídias eletrônicas, jornais, revistas, etc. Pretende-se

despertar o senso crítico dos alunos, ampliando assim o conhecimento do mundo que os cercam. Na

perspectiva de alcançar tais resultados, fundamentam teoricamente este Projeto estudos de Bakhtin

(1992), Marcushi (2002), entre outros.

Língua Portuguesa; 

Compreensão; Charge e Cartum

QUÍMICA

PRISCILA HRYCZYSZYN 

VAZ

Combustíveis: Uma 

sequência didática para o 

ensino de conceitos da 

química orgânica no 

ensino médio.

O presente projeto contempla o desenvolvimento de uma sequência didática fundamentada na

metodologia dos três momentos pedagógicos integrando a utilização de recursos didáticos norteadores.

O projeto será proposto no Colégio Estadual João Plath, no município de Mauá da Serra – PR, com

alunos do 3º ano do ensino médio. Os conceitos de química orgânica serão abordados a partir do tema

Combustíveis, em especial o álcool e a gasolina utilizando-se de textos, vídeos, experimentos e mapas

conceituais, que elaborados criteriosamente favorecem o desenvolvimento do raciocínio científico

atrelando os conceitos a realidade dos alunos. O conhecimento será explorado primeiramente com uma

problematização, seguido de sua organização e consequente aplicação. Com este projeto pretende-se

promover a aprendizagem de maneira eficaz e ordenada, possibilitando ao aluno analisar, interpretar,

discutir e assimilar os conceitos adquiridos.

Combustíveis;Química 

Orgânica;Metodologia;Aprendiza

gem.

QUÍMICA

VERA LUCIA ALONSO 

GARCIA

A construção de alguns 

conceitos da Química 

Orgânica por meio do 

estudo em grupo

O presente projeto visa facilitar a aprendizagem dos conteúdos de Química Orgânica por meio de

atividades em grupo de forma contextualizada e colaborativa. A fim de inovar o processo ensino

aprendizagem de forma significativa, diversificada e atrativa, este projeto propõe utilizar o trabalho em

grupo como ferramenta metodológica onde o professor será o mediador entre os conhecimentos

químicos e os alunos. A implementação do projeto terá como público alvo alunos do 4° Ano do Curso de

Formação de Docentes e seus conhecimentos prévios serão valorizados e a prática experimental será um

recurso a ser utilizado ajudando a relacionar os conhecimentos químicos com os produtos do cotidiano.

No curso de Formação de Docentes há sempre um questionamento do por que estudar Química. Assim,

pretende-se direcionar os estudantes a compreenderem a importância da Química Orgânica como

conteúdo básico e da Ciência Química como disciplina no curso profissionalizante.

Química Sintética; Química 

Orgânica;trabalho em grupo.



QUÍMICA DINALVA BATISTAO

Estratégias de 

ensino/aprendizagem que 

utilizem o conhecimento 

prévio do aluno.

Os alunos têm visto as aulas de química como algo fatigante, o que tem ocasionado desinteresse pela

matéria e um elevado índice de reprovação. Para reverter essa situação, faz-se necessário repensar

algumas ações, como desenvolver um projeto utilizando novas metodologias, que levem os mesmos a

estabelecer uma interação com seu cotidiano, criar situações que tornem o ensino e aprendizagem

agradáveis. Para iniciar o projeto, a fim de conhecer o que os alunos pensam e descobrir que tipos de

materiais, atividades e maneiras de abordagem eles acreditam que possam auxiliar no seu processo de

aprendizado, será realizado um questionário. Realiza-se então, a pesquisa de textos, propagandas, filmes

e afins que possam traduzir uma introdução do conteúdo que será trabalhado. Na sequência, a turma

será dividida em 8 equipes para as quais serão distribuídos textos relacionados ao tema que será

desenvolvido. Os alunos deverão ler os mesmos, interpretar e preparar uma apresentação em sala de

aula, para qual será estipulado um tempo, sendo que estas serão filmadas pelo professor aplicador para

análise e verificação do conhecimento prévio do aluno. A seguir, será apresentado um vídeo do

cotidiano também relacionado ao tema, com posteriores questionamentos pelo professor a fim de

perceber se eles relacionam o conteúdo deste com aquele específico da matéria. Então o professor fará

apontamentos, intervenções e orientações para o desenvolvimento do conhecimento químico de forma

coletiva e socioculturalmente construída. Para verificar o aprendizado destes alunos, será realizada uma

atividade avaliativa e um questionário objetivando descobrir sua opinião sobre as atividades realizadas.

contextualização; aprendizagem 

significativa;

QUÍMICA

NILCELI CRISTINA DE 

PAULA FERNANDES

LECIONANDO A QUÍMICA 

DO NONO ANO: COMO 

ME TORNAR UM TUTOR ∕ 

FACILITADOR 

\"EXPERIMENTANDO\" A 

QUÍMICA NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS.

Nos últimos anos, tem-se acompanhado a dificuldade de professores de nonos anos da disciplina de

ciências em abordar o tema introdução ao ensino de química. Sendo que a maioria dos professores que

lecionam encontra–se fora de sua disciplina de formação ou nenhum graduado em química. Pode-se

observar muitas vezes, um desconforto a facilitar os conteúdos contribuindo assim para a

despreocupação com o ensino de ciências (química) no nono ano. É possível motivar esse corpo docente

a novas ações pedagógicas? Este trabalho tem caráter qualitativo exploratório, uma vez que busca

informações para novas ações, colocando a disposição dos professores do nono ano uma proposta

metodológica simplificada de ensino-aprendizagem em ciências (introdução a química), de tal forma que

conceitos importantes sejam fruto de um trabalho investigativo e de redescoberta.

Química no nono ano; Professor; 

Facilitador; Redescoberta



QUÍMICA

ROSANA APARECIDA 

DIAS TREMEA

INTOXICAÇÃO DO 

HOMEM DO CAMPO POR 

AGROTÓXICO.

Este projeto visa verificar junto com alunos da terceira série do ensino médio do Colégio Estadual do

Campo Rui Barbosa e aos agricultores de Agudos do Sul -PR que o manuseio incorreto dos agroquímicos

agrava seus efeitos nocivos à saúde. Na região alvo do estudo, a suleste do Paraná, onde o colégio está

localizado, o cultivo do tabaco mostra a gravidade desta situação, com características e renda exclusiva

do meio rural. Município este com características e renda exclusiva do meio rural onde residem 70% da

população distribuídos em mais de 1550 (um mil quinhentos e cinquenta) pequenas propriedades rurais

com áreas menores que 20 hectares, com isso cultivam produtos de alta rentabilidade em pequenas

áreas, a cultura predominante é o tabaco que esta inclusa em mais de 1000 (mil ) propriedades seguida

de batata baroa, olerícolas, milho, feijão, soja, trigo e fruticultura. Onde o objetivo final será

conscientizar os alunos para que também venham instruir seus pais em suas casas e que futuramente

utilizem os agrotóxicos de modo correto.

Homem; Agrotóxicos; 

intoxicação.

QUÍMICA

CARLA PIROLO DA 

SILVA MOLENA

Ensino por Investigação 

Abordando o Tema 

Tabela Periódica e 

Ligações Químicas para os 

Professores da Rede 

Pública do Paraná.

Demonstrar aos professores de Química e Ciências da rede pública que o ensino por investigação

(problematização, argumentação e experimentação) nos conteúdos da Tabela Periódica e Ligações

Químicas pode propiciar outra forma na compreensão desses conceitos químicos. Usar a

problematização como ponto de partida para a construção do conhecimento do educando; promover a

argumentação entre e com os alunos para o desenvolvimento e organização do pensamento crítico (que

os levará a uma Alfabetização Científica); evidenciar aos professores a relevância da experimentação

para a aquisição de conceitos químicos são ações que serão elencadas no decorrer do projeto. O

problema surgiu em conversas com outros professores e com minha experiência como professora, “os

alunos não aprendem química porque não a entendem ou não compreendem o que o professor

propõe?”. Em virtude disso, escolhi estudar o que atrai e estimula os alunos na hora de aprender

química e percebi que o professor tem papel importante nesse contexto, ao propor atividades

experimentais com metodologia diferenciada. Portanto, vou discuti-los com os outros professores de

Química e Ciências da rede pública que o ensino por investigação, pode fornecer outra forma de

compreensão de conceitos químicos, em especial, a Tabela Periódica e as Ligações Químicas. Tal estudo

deverá ocorrer através de uma linguagem própria, a argumentativa, que está presente em vários

ambientes, pois a Ciência e a Tecnologia estão cada vez mais presentes em nosso mundo e nossos

alunos devem aprender Ciências e Química de modo a compreender o que se passa à nossa volta e,

assim, poder participar de modo crítico na sociedade.

Investigação; problematização; 

argumentação; experimentação.



QUÍMICA

MARIA ALESSANDRA 

DE CASTILHO

Agrotóxicos: Uma 

Abordagem para o Estudo 

da Química.

O presente trabalho propõe o ensino de alguns conteúdos da química orgânica relacionando-os ao tema

“agrotóxicos”. Além disso, pretende-se abordar os impactos ambientais provocados pelo uso

indiscriminado dos agrotóxicos, particularmente no distrito de Jotaesse, município de Tupãssi, localizado

no Oeste do PR. O público-alvo ao qual se destina esse trabalho são alunos do 3° ano do Ensino Médio,

do Colégio Estadual do Campo Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado. Espera-se que este tema,

diretamente relacionado à realidade desses alunos, possa motivá-los ao aprendizado da Química e assim

minimizar a dificuldade que eles apresentam em compreender esta disciplina. Também faz parte deste

trabalho desenvolver nos alunos uma conscientização com relação aos cuidados com o meio ambiente.

Estas ações ocorrerão por meio de textos, vídeos, palestras, pesquisas, entrevistas, entre outros, visando

uma reflexão dos valores éticos e morais, que resultem numa mudança de postura em relação ao meio

ambiente e consequentemente na melhoria da qualidade de vida da comunidade local.

Agrotóxicos; Educação 

Ambiental; Química Orgânica.

QUÍMICA

RENILDA ADEVANIA 

BORGES

Contextualização dos 

Compostos Orgânicos 

‘Hidrocarbonetos’ por 

meio de um Protótipo de 

Biodigestor

Pretende-se com esta pesquisa utilizar um protótipo de um biodigestor, como ferramenta no Ensino da

Química para a compreensão de conteúdos associados aos hidrocarbonetos. De forma mais específica, o

intuito do projeto é, a partir do funcionamento de um biodigestor e da compreensão dos processos

químicos ocorridos, despertar o interesse dos alunos pelo assunto, bem como estimulá-los a pensar em

formas alternativas de obtenção de energia, buscando fontes limpas e sustentáveis. Desta forma, espera-

se desenvolver nos alunos uma visão sobre educação ambiental crítica, que gere uma aliança entre a

natureza e o ser humano, sendo a escola um espaço privilegiado para formar cidadãos comprometidos

com o desenvolvimento sustentável.

Biodigestor; Desenvolvimento 

Sustentável; Hidrocarbonetos

QUÍMICA ANA PAULA HOSSAKA

O uso da Literatura no 

Ensino de Química por 

meio da leitura do livro O 

Perfume

Sistemas de avaliação como o SAEP,ENEM e outros revelam notas abaixo da média para as áreas de

leitura, matemática e ciências. A leitura tem sido apontada como uma lacuna nos diferentes níveis de

ensino, muitas vezes, justificada pelo trabalho realizado nas disciplinas de literatura, entretanto todas as

disciplinas, independentemente de sua área, necessitam da leitura e da interpretação, e, por isso os

professores de áreas distintas também devem ser responsáveis por atividades de leitura. Neste

contexto, o presente projeto visa abordar o enfoque científico a partir de um livro literário, neste caso O

Perfume de Patrick Suskind. Acreditamos que a leitura de uma estória de ficção que envolve um

mistério, permite estabelecer a relação com a disciplina de Química, mostrando que a mesma não tem

necessidade de se resumir em fórmulas e números desvinculados da realidade. Diante disso, o projeto

tem a intenção de promover a leitura e o diálogo baseados em discussões com os alunos, fazendo com

que a prática de leitura não seja apenas mais uma estória lida, e sim, uma estória compreendida dentro

do mundo do escritor e do leitor crítico, que a partir das discussões dos referidos debates começa a

enxergar o mundo científico e não científico , já que o mesmo também envolve imaginação, criatividade,

criticidade, ética, entre outros. Literatura;Ensino; Química



QUÍMICA ANA PAULA PINHEIRO

QUÍMICA DOS ÁCIDOS E 

BASES POR MEIO DE UMA 

PROPOSTA 

PROBLEMATIZADORA

Este projeto tem como objetivo desenvolver uma proposta de ensino de ácido e base contextualizada e

fundamentada na metodologia dos três momentos pedagógicos, na busca de promover atividades que

visam à construção dos conhecimentos científicos e valores educativos, éticos e humanísticos. O

trabalho será desenvolvido na sala de aula e laboratório, partindo de questões problemas e a realização

de experimentos investigativos de forma a permitir que o aluno compreenda os contextos

problematizados a partir da compreensão de determinados conceitos químicos.

três momentos pedagógicos; 

ácido e base; experimentos

QUÍMICA

MICHELY PEREIRA DE 

BARROS

Rios Vermelhos: 

aproximações entre 

literatura e o ensino de 

química

Este projeto busca promover a aprendizagem de conhecimentos químicos por meio de textos literários

na busca de contribuir para a prática de leitura e formação crítica dos alunos. Para isso será utilizado o

livro Rios Vermelhos, como base para as discussões, problematizações e aplicação das atividades que

serão desenvolvidas sobre os conhecimentos químicos com ênfase na inserção de discussões a respeito

dos valores humanos. No livro Rios Vermelhos, o autor Jean Christophe Grangé desenvolve uma

narrativa policial onde para desvendar os crimes no meio universitário, torna-se necessário o uso de

conhecimentos da química, da ecologia e da genética. As questões que aparecem para o personagem

principal podem ser problematizadas por meio de uma abordagem interdisciplinar, por exemplo, na

discussão dos conceitos relacionados à chuva ácida e a relação destes com a trama da estória.

Acreditamos que o trabalho com o livro citado, em aulas de química, poderá despertar nos alunos o

prazer na prática da leitura e, possivelmente, contribuir para que os alunos melhorem a escrita e

interpretação.

Literatura; Ensino de química; 

Leitura

QUÍMICA

ROSANGELA 

APARECIDA 

PALOMARES

Aplicação de um kit 

experimental de Química 

para determinação do 

ácido ascórbico em frutas 

e em sucos 

industrializados.

A moderna tecnologia possibilitou o aparecimento de produtos alimentícios e independente do ciclo

produção e devido os meios de comunicação, estes atingem o mercado consumidor com rapidez.

Determinados produtos, à exemplo das frutas, podem ficar disponíveis fora de época, na forma de sucos

ou processadas de outras maneiras, suprindo as necessidades da sociedade. Nesse estudo o interesse é

identificar o teor de AA (ácido ascórbico) presente no suco industrializado ou extraído de frutas frescas

selecionadas, como abacaxi, laranja, acerola, limão, maracujá entre outras. Esse ácido faz parte de um

grupo de substâncias químicas que contém complexas necessidades para um funcionamento ajustado

no organismo. É uma vitamina hidrossolúvel, no qual o organismo usa o que necessita e elimina o

excesso. O AA (ácido ascórbico) encontra-se em equilíbrio entre as formas reduzida e oxidada (ácido L-

ascórbico e ácido L-dehidroascórbico), respectivamente. A carência dessa vitamina pode ser originada

através de uma dieta mal equilibrada. Os métodos clássicos para a determinação do AA (ácido

ascórbico) baseiam-se no seu forte poder redutor. O experimento mais utilizada para os sucos de frutas

é a da titulação de Tillmans que consiste na redução do 2,6 diclorofenol-indofenol por uma solução de

AA (ácido ascórbico), mas este método sofre a interferência de íons ferrosos, estanho, cobre cuproso e

sulfito que são redutores, interferindo portanto na análise. vitamina C; saúde; nutrição



QUÍMICA

SILMA APARECIDA DE 

ALMEIDA

Efeito dos Agrotóxicos na 

Saúde do Indivíduo e do 

Meio Ambiente

Este projeto aborda o tema Agrotóxicos X Saúde com o título: Efeito dos Agrotóxicos na Saúde do

Indivíduo e do Meio Ambiente. O foco será os agrotóxicos e seus efeitos na saúde do indivíduo. O

universo de pesquisa será o Colégio Estadual Floriano Landgraf EFM, no município de Santo Antonio do

Paraíso – Paraná. Os sujeitos serão os alunos de Química do referido colégio. O objetivo geral é enfocar

junto aos alunos o efeito dos agrotóxicos na saúde do indivíduo e do meio ambiente. Pretende-se com

esse projeto de intervenção pedagógica possibilitar reflexões e ações, repensando as relações do

homem nos espaços e consigo mesmo, possibilitando a apropriação e revisão de conceitos e realidade

pois, não podemos mudar uma atitude se não detivermos o conhecimento. Pretende-se desenvolver

atividades voltadas à compreensão dos desafios socioambientais, enfatizando alternativas e soluções

com enfoque para a leitura crítica de determinadas ações locais, visto que nossa escola está inserida em

uma região agrícola, percebe-se o uso excessivo de agrotóxicos nas culturas da região.

Agrotóxico, meio ambiente, 

saúde

QUÍMICA

CLAUDIO APARECIDO 

EDUARDO

Dispositivos móveis como 

recursos metodológicos 

no desenvolvimento das 

aulas de Química

Este projeto tem por objetivo apresentar uma proposta diferenciada de abordagem dos conteúdos de

Química utilizando recursos tecnológicos (smartphones e tablets), bem como, averiguar na perspectiva

dos docentes, o auxilio que o uso dos dispositivos móveis em sala de aula pode trazer para o processo de

ensino e aprendizagem, assim como para o desenvolvimento do conteúdo e do trabalho do professor.

Dispositivos Móveis; Recursos 

Tecnológicos; Tablet; 

Smartphone; Química.

QUÍMICA

HIONI ROBERT DOS 

SANTOS

Ensino e aprendizado de 

química: advinhas sobre a 

tabela periódica.

O presente estudo apresentará a relação entre o uso de um objeto de aprendizagem informatizado

(“Adivinhas sobre a Tabela Periodica) no ensino do conteúdo “Química e Codiano”.Esta ferramenta on-

line ou Objeto de Aprendizagem (OA) consiste em um jogo onde serão feitas algumas perguntas sobre

alguns elementos químicos e o aluno marca a opção que poderá ser considera correta com a contagem

do tempo. Neste estudo será analisado como este jogo pode contribuir para a prática pedagógica do

professor e com a aprendizagem em Química do estudante.A importância em se trabalhar com jogos no

ensino da Química é despertar o interesse pelos estudantes, promover a interação e possibilitar a

aprendizagem desta ciência.

Contextualizar; química; objeto; 

aprenzagem; cotidiano

QUÍMICA

MARIA THEREZA 

CAVALHEIRO

Estímulo a literatura 

contextualizada e 

interdisciplinar no ensino 

de química na EJA.

Este trabalho propõe avaliar a construção de um projeto de ensino compactado de química para alunos

da EJA. Esse projeto desenvolverá um material didático com base no livro \"Os Botões de Napoleão\" ,

utilizado de forma contextualizada e interdisciplinar. Dessa forma, pretende-se que os alunos sejam

estimulados ao aprendizado da química por meio de uma abordagem cotidiana, histórica, política, social,

tecnológica e cultural.

Literatura, contextualização, 

interdisciplinaridade, EJA



QUÍMICA

NEUSA NOGUEIRA 

FIALHO

Formação de Professores 

e o Uso de Tecnologias 

Digitais: Coaprendizagem 

em Rede

Este projeto tem como objetivo promover um curso de formação continuada para professores, dando

ênfase na utilização de tecnologias digitais, especialmente o uso de blog, podcast e mapa conceitual. A

proposta de intervenção consiste em criar um blog para postagem e troca de informações entre a

pesquisadora e os professores participantes da pesquisa, além de promover encontros presenciais para

auxiliar os professores em suas dificuldades na utilização e aplicação de alguns recursos tecnológicos em

sua prática pedagógica, afim de aprimorar e enriquecer o processo de ensino e aprendizagem.

Tecnologias Digitais; Formação 

de Professores; Aprendizagem 

em Rede

QUÍMICA

ERIDELTO XAVIER DE 

QUADROS

A Busca da Relação 

Teórico-Prática na 

Química Orgânica

Química Orgânica é o ramo da Química que estuda os compostos do carbono, que por possuir

características únicas e específicas, tem a capacidade de formar milhões de substancias. Devido a isto é

a parte da química que ocupa maior espaço de estudo dentro dos conteúdos escolares. Ensinar Química

Orgânica é fascinante, pois, esta é relacionada diretamente aos seres vivos, mas diante da complexidade

dos compostos e, das reações que originam estes compostos, acabamos por trabalhar apenas

teoricamente. Devido à situação exposta anteriormente venho ao longo da minha carreira docente

questionando a seguinte situação: Será que direcionando a prática pedagógica numa relação teórico-

prática de forma indissociável obteremos melhores resultados? O desafio que me propus é confeccionar

material com roteiros de Experimentos relacionados aos vários tópicos da química orgânica. Com este

projeto pretendo preencher as lacunas que dificultam meu trabalho e, produzir material que auxilie nas

atividades em sala de aula, promover o ensino de química a partir de situações concretas que

possibilitem as observações qualitativas e quantitativas dos fenômenos químicos, realizar experiências

para que os alunos façam conexões entre a sua vivencia e os conteúdos estudados, atingir aquela

parcela de alunos que necessitam de material palpável para sua aprendizagem, fazendo com que estes

se interessem pelos tópicos estudados, desenvolver no aluno a criticidade, através de discussões acerca

das conclusões que este tirou durante o desenvolvimento das atividades práticas.

Química 

Orgânica;Laboratório;Experiment

os.



QUÍMICA

FABIO ANTONIO 

WELTER

Feromônio: Comunicação 

Química?

Ao longo da atividade docente observamos que os jovens educandos apresentam uma grande

dificuldade no aprendizado de Química. Também percebe-se que os alunos da casa familiar rural

anseiam por uma forma melhor de vida, ou seja, conhecer técnicas e formas de manejo adequadas para

que possam usar em suas propriedades, garantindo a sustentabilidade ambiental. Dessa forma, se faz

necessário buscar uma fonte alternativa para esses anseios. Acredita-se também no desenvolvimento

sociocultural e econômico desses alunos que vem em contrapartida no trabalho familiar para melhorar e

gerar renda aos mesmos. Este estudo será de fundamental importância para que essa busca se torne

mais aprofundada e que assim os conhecimentos científicos sejam mais bem assimilados, bem como

novas perspectivas de estudo sejam geradas, e que talvez esta seja a alternativa para tornar o estudo da

química de melhor compreensão, mais atraente e importante. Assim, o uso do tema Feromonios, além

de chamar a atenção por despertar a curiosidade dos alunos, pretende explorar conteúdos da Química

orgânica e ainda associa-los a questão ambiental. Nesta perspectiva podemos observar dois pontos

chaves, será a questão sociocultural em que o aluno está inserido, ou será uma questão

metodológica/didática a fonte desse desinteresse? Como tornar o conteúdo desta disciplina atraente e

compreensível, além de repassa-lo associando ao cotidiano do aluno? O objetivo geral do projeto é

proporcionar ao aluno aulas praticas de campo para reconhecer os feromonios presentes em algum

seres vivos.

Quimica ambiental; Ferormonios; 

Agroquímicos

QUÍMICA

LOIZETE APARECIDA 

MARIA ANDRADE QUÍMICA COM ARTE

O interesse dos alunos do ensino Médio em relação a história da Química como ciência e sua evolução é

mínima. Este projeto tem objetivo de aproximar a historia da Química contribuindo para a compreensão

da natureza da ciência, Trabalhando a Química com caricatura e arte. Uma maneira de utilizar a historia

da ciência para compreensão da Química. QUÍMICA; CARICATURA; ARTE.



QUÍMICA NARA MARIA PENA

A Química Sem Tabu 

:Atividades Lúdicas e 

vivência do cotidiano

A Química é uma ciência instigante, exploratória, com infinitas nuances e possibilidades. É preciso fazer

com que ocorra o despertar para essa disciplina tão abrangente e necessária para a saúde, alimentação

e interação para com o mundo. As dificuldades na aprendizagem do ensino da química faz com que o

educador busque alternativas para um melhor entendimento dos educandos, partindo de materiais

alternativos de baixo custo e que qualquer espaço escolar possa ser aplicado. Neste sentido o uso de

materiais do cotidiano do aluno, bem como atividades lúdicas para repassar os conteúdos da disciplina

são formas alternativas de repassar o conhecimento, de forma que este se torne atraente ao educando.

Ainda a grande importância do professor ter a percepção de partir de conhecimentos que o aluno já

dispõe sobre os temas e associa-los a presença diária que a disciplina de Química tem em nosso

cotidiano. O objetivo deste trabalho é instigar o gosto do aluno pelo gosto da química, através de

práticas pedagógicas diferenciadas como experiências com materiais simples presentes no seu dia a dia,

jogos lúdicos, pois acredita-se que com a interação de grupos nessas atividades trará para o aluno maior

entusiasmo e motivação. Porque o grande problema do não entendimento da Química da grande

maioria dos estudantes não é local e sim mundial, para isso buscou-se através de fundamentação teórica

o histórico da Química, seu inicio e a medida que o tempo foi passando seu desenvolvimento e os

avanços que esta ciência proporciona para a humanidade.

cotidiano; materiais alternativos; 

jogos lúdicos; experimentos.

QUÍMICA

ANA CRISTINA 

MARTINS GASPARELLI

Implicações sociais e 

ambientais do ensino de 

química: a (re)utilização 

do óleo de cozinha.

O presente trabalho constitui-se em uma proposta para refletir e atuar de forma a promover uma

aprendizagem significativa dos conteúdos de Química; despertar o interesse dos alunos para questões

ambientais; reutilizar o óleo de fritura fabricando produtos de limpeza e, para formar cidadãos críticos

que possam atuar adequadamente na sociedade, com possibilidades de torná-la melhor

Meio ambiente; reutilização; 

poluição ambiental; ensino de 

química



QUÍMICA

LUIS AUGUSTO 

ORMENESE

Construção de mapas 

conceituais como 

instrumento de ensino na 

disciplina de Química

Os mapas conceituais permitem uma reflexão constante na sua elaboração formando no aluno uma

linha de raciocínio que induz ao aprendizado significativo, realiza a interação de ideias ou conceitos

novos aos antigos, sistematiza os significados de forma coerente e melhora de forma significativa a

interpretação de textos. A construção de mapas conceituais através da utilização de ferramenta

computacional no processo ensino-aprendizagem pode ser um modo atrativo e motivador para a

aprendizagem da Química. Este projeto de intervenção pedagógica na escola tem como objetivos

elaborar mapas conceituais para melhorar a compreensão de enunciados de problemas e interpretação

de textos relacionados à temática “solução”, utilizar os mapas conceituais como instrumento de

avaliação e compartilhar as produções. O projeto será desenvolvido na primeira série do Ensino Médio

do Colégio Estadual Maria Dalila Pinto em Santo Antônio da Platina, PR. Em um primeiro momento, será

explicado aos alunos o que é um mapa conceitual e quais as vantagens da sua elaboração. Em um

segundo momento, será solicitada aos alunos a construção manual de um mapa sobre determinado

assunto da temática “solução”. Os mapas elaborados serão compartilhados entre todos os alunos. Após

uma reflexão coletiva sobre as produções, será elaborado um mapa na lousa que deverá expressar um

consenso. Será também realizada a elaboração de mapas conceituais usando a ferramenta

computacional como instrumento tecnológico. Será utilizado o tutorial do software Cmap Tools versão

4.16. Os mapas conceituais serão disponibilizados numa mostra pedagógica.

mapas conceituais;aprendizado 

significativo;instrumento de 

avaliação.

QUÍMICA

CLAUDIA MARIA 

FRANCESCHET

RECICLAGEM DE 

RESÍDUOS URBANOS 

PARA APLICAÇÕES EM 

COMPOSTAGEM DE 

RESÍDUOS DOMICILIARES 

E PRODUÇÃO DE 

PASTILHAS PARA 

REVESTIMENTO DE 

RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL

Atualmente as questões ambientais tem cada vez mais se mostrado como uma das grandes

preocupações da humanidade, os principais questionamentos são de o que fazer com o volume de “lixo”

produzido diariamente, qual a técnica que deve ser aplicar para seu melhor reaproveitamento e também

quais as melhores tecnologias empregadas para obtenção de soluções mais econômica e ao mesmo

tempo mais eficientes. Apesar da Legislação referente às questões ambientais no Brasil serem bastante

abrangentes, falta ainda mais rigor no acompanhamento destas questões e cobrança por parte de

população, gerando uma conscientização ambiental. Para isto precisamos de uma política ambiental e

maiores investimentos na educação, isto pode ser comprovado na maioria dos países europeus. A

população deve entender que o que antes era chamado de Lixo, pode ser um material reaproveitável,

com valor para muitas indústrias. Esta pesquisa enfoca o acompanhamento da geração de lixo orgânico

produzido em uma escola de EJA, e seu aproveitamento para produção de um composto orgânico. Além

disso, serão aproveitadas garrafas de refrigerante feitas de PET juntamente com resíduos da construção

civil para produção de pastilhas para revestimento de paredes ou piso. Com isto pretende-se

problematizar os conceitos químicos sobre lixo e reaproveitamento tentando despertar nos alunos o

interesse pela disciplina e demonstrar que a Química é uma ciência que faz parte do seu cotidiano e que

ele mesmo tem condições de intervir. Busca-se com isso uma metodologia alternativa em sala,

explorando efetivamente a contextualização dos conteúdos, durantes as aulas.

Resíduos, Compostagem e 

Reciclagem.



QUÍMICA VIVIANE SEMIM

Experimentação e 

Utilização de Recursos 

Tecnológicos no Ensino 

de Funções Inorgânicas 

na Educação Básica.

Tornar acessível aos alunos novas tecnologias de informação como simuladores e experimentos é

necessário para a compreensão de conceitos químicos. O ensino pela pesquisa é uma da metodologias

facilitadoras do processo ensino aprendizagem. Experimentação;Ensino;Pesquisa.

QUÍMICA

ANSELMA REGINA 

LEVORATO

ENSINO DE ÁCIDOS E 

BASES COM 

EXPERIMENTOS: UMA 

PROPOSTA PARA O 

SEGUNDO ANO DO 

ENSINO MÉDIO

Este trabalho tem como objetivo propor estratégias metodológicas para a melhoria do ensino de

química e a aprendizagem de conceitos relacionados com as funções inorgânicas, ácidos e bases no

Ensino Médio, estimulando o saber fazer, motivando os alunos no sentido de torná-los comprometidos

com o aprender. Para facilitar a aprendizagem serão utilizados procedimentos pedagógicos

diferenciados e serão trabalhados os conceitos científicos numa abordagem contextualizada e

experimental, de modo a incentivar o interesse pelo estudo e investigação, com a integração dos

conhecimentos teóricos com a ação prática. Os conceitos de ácidos e bases estão presentes no dia a dia

do cidadão, sendo necessário a informação de suas importâncias assim como de suas ações para que as

pessoas não façam mal uso destas substâncias. Este projeto vai permitir que o aluno possa interagir

melhor com os fatos do cotidiano e compreender os conceitos químicos de ácidos e bases por meio da

contextualização e experimentação com indicadores naturais. Nos fundamentos teóricos para este

trabalho, serão discutidos aspectos da experimentação em Química e da aprendizagem significativa,

conforme descrita por Ausubel .

ácidos; bases; indicadores 

naturais

QUÍMICA

DENISES BUENO 

ARAMBUL

Educação Ambiental e o 

Ensino de Química: uma 

proposta de trabalho

A Educação Ambiental é um tema muito discutido atualmente ganhando destaque nos mais diversos

meios da sociedade. A opção pela Linha de Estudo: Química, Educação Ambiental e Cidadania é

contribuir com essa discussão dentro de sala de aula. Esse projeto propõe investigar qual a compreensão

dos alunos sobre meio ambiente e cidadania e a contribuição que a disciplina de química pode oferecer.

Essa discussão vai ocorrer com alunos do 3° ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Vicente Rijo –

Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, no Município de Londrina – Pr., com a abordagem em

Química Orgânica do conteúdo Hidrocarboneto; mais especificamente, combustíveis fósseis (gasolina). O

procedimento metodológico é a proposta dos 3 momentos pedagógicos (MP) de (DELIZOICOV, ANGOTTI

e PERNAMBUCANO, 2002); .Problematização Inicial (PI), Organização do Conhecimento (OC) e Aplicação

do Conhecimento (AC). Essa metodologia será abordada durante a aplicação do projeto, com

apresentação de recursos audiovisuais, leitura de texto, aula prática de laboratório e aplicação de

questionários. A análise dos dados será descritiva e interpretativa. Com essa proposta de trabalho,

espero colaborar com a formação da cidadania dos alunos, acreditando que através dessas discussões

reflitam sobre a exploração insustentável dos recursos naturais e suas conseqüências para a sociedade e

as futuras gerações.

\"Educação Ambiental\", 

\"Ensino de Química\" e 

\"Cidadania\".



QUÍMICA

LUIZ CARLOS 

MACHADO

Reciclagem de óleo de 

cozinha na fabricação de 

sabão

A utilização de experimentos para o ensino de Química tem se mostrado um recurso capaz de promover

a aprendizagem de conteúdos e desenvolver habilidades variadas. O objetivo desse projeto é realizar um

estudo sistemático dessa estratégia de ensino e desenvolver a partir desses estudos uma proposta que

contemple essa possibilidade de trabalho. Serão reaproveitados restos de óleo de fritura para confecção

de sabão caseiro, utilizando uma abordagem de experimentação investigativa, para o desenvolvimento

dos conteúdos do 4° ano normal. A partir dos resultados obtidos a proposta é a de elaboração de um

artigo científico.

Experimentação; reciclagem; 

óleo; sabão

QUÍMICA

SOLANGE HELENA 

DALLA BARBA

Reações Químicas 

Inorgânicas e 

Experimentação

Após muitos anos de trabalho na Rede Pública do Paraná foi possível constatar a grande dificuldade dos

alunos na compreensão de conceitos teóricos relacionados às reações químicas inorgânicas. Os alunos

presentes nas escolas públicas podem ser provenientes de diversas regiões e apresentar características

distintas, principalmente nos aspectos culturais e sociais, mas isso não pode se tornar uma barreira para

a condução do trabalho por parte do professor. Além disso, é preciso repensar a prática pedagógica,

considerando os avanços tecnológicos das últimas décadas. Por isso, este projeto de pesquisa tem como

objetivo apresentar uma proposta de trabalho para alunos do segundo ano do Ensino Médio regular,

sobre o tema reações químicas inorgânicas, utilizando-se da experimentação. Inicialmente será

apresentada uma revisão histórica relacionada às reações químicas inorgânicas, e em seguida, o

conceito e a classificação dos diferentes tipos de reações. Ressalta-se também a importância em

estabelecer relação entre estes conceitos e o cotidiano do aluno, para que este possa compreender a

teoria estudada, relacionando-a com seu conhecimento prévio, e, buscando-se melhor entendimento

sobre o tema escolhido. Optou-se pela utilização da experimentação porque acredita-se que esta possa

auxiliar na ampliação do campo da investigação, interpretação e compreensão dos fenômenos por parte

dos alunos, além de proporcionar condições para representação adequada dos fenômenos, por meio das

equações químicas, tendo como objetivo a construção do seu próprio conhecimento.

Reações Químicas; 

Experimentação; Equações 

Químicas

QUÍMICA NILSON DE SOUZA

Água: Reflexões e Ações 

Para o Uso Consciente e 

Para a Construção da 

Cidadania

O presente trabalho refere-se à implementação de um projeto educacional, cuja abordagem sobre o

meio ambiente é feita com a temática água. Este projeto abrange vários tópicos ambientais como visitas

a estações de tratamento de água, de esgoto, lixões, aterros sanitários, confecção de materiais, entre

outros, tendo como ponto principal a instalação de um sistema de captação e reuso de água de chuva

em cisternas para se constituir em alternativa viável evitando dessa forma a utilização de água tratada

para fins não nobres. Assim, com estratégias diferenciadas, pretendemos possibilitar aos alunos uma

aprendizagem com mais significado

Água; Meio Ambiente; 

Conhecimentos Químicos; 

Preservação e Reuso.



QUÍMICA

ROSIANE DALA ROSA 

GONCALVES

Opções metodológicas de 

ensino voltadas ao 

atendimento de alunos 

afastados da escola por 

motivos de saúde.

O presente projeto relaciona-se ao uso de ferramentas tecnológicas para a construção de materiais

didáticos voltados ao atendimento de alunos afastados da escola por motivos de saúde sem o benefício

do SAREH. Através das Tecnologias de Informação e Comunicação o professor terá a oportunidade de

fazer uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola para preparar materiais adequados àqueles

alunos. A proposta é que o professor otimize o material enviado aos alunos para que estes possam

acompanhar os estudos mesmo afastados para tratamento. Considerando esta perspectiva de trabalho,

o professor terá, por meio do conhecimento adquirido, condições de instrumentalizar-se para o

aperfeiçoamento de sua prática de modo que possa transformar-se em algo significativo no processo de

ensino e aprendizagem.

Tecnologias; EaD; Recursos 

didáticos;Estratégias

QUÍMICA

SOLANGE PAULA 

GONCALVES

DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES 

EXPERIMENTAIS 

INVESTIGATIVAS NO 

ENSINO DE QUÍMICA

A experimentação pode ser utilizada como um recurso pedagógico que pode contemplar diversas

habilidades, principalmente as cognitivas. No entanto, as pesquisas revelam que muitos professores

ainda a utiliza de forma tradicional dando ênfase a comprovação de teoria. Nesse tipo de abordagem,

resta aos alunos fazer anotações e manipular instrumentos, sem o predomínio de processos de

construção do conhecimento. Neste contexto, o projeto tem como principal proposta buscar alternativas

ao uso da experimentação no ensino de química, promovendo o conhecimento químico através da

utilização da experimentação investigativa, com o objetivo de aumentar a participação, o interesse e a

capacidade de aprendizagem durante as aulas de Química. A proposta de trabalho deve permitir que os

alunos sejam sujeitos ativos no processo ensino e aprendizagem, elaborando e participando da

construção das ideias por meio da resolução de problemas propostos, com elaboração de hipóteses,

questionamentos, argumentações, coleta e análise de dados, formulação de conclusões, contribuindo

para o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade, além dos conhecimentos específicos

referentes ao tema tratado.

problematização, investigação, 

experimentação



QUÍMICA LENISE DA SILVA

Atividades Motivadoras 

para o Aprendizado de 

Química para Alunos do 

Terceiro ano do Ensino 

Médio Tendo como 

Agente Contextualizador 

o Mangue

Com esse projeto pretende-se contextualizar e motivar o aprendizado de conteúdos da disciplina

química, que são ministradas na 3a série do ensino médio. Para tanto serão discutidas questões

ambientais a partir do conhecimento da realidade dos Mangues no Município de Guaratuba - PR,

fazendo com que esse aluno compreenda e demonstre maior interesse pelo conteúdo de química, e

relacionando o mesmo a situações e atos do ambiente onde vive. No entanto são muitos os desafios

encontrados para que esses alunos consigam compreender os conceitos apresentados, visto que os

mesmos consideram essas aulas desnecessárias e difíceis de serem assimiladas. Por esses fatores torna-

se necessário também, inserir no aprendizado dos alunos aqueles conceitos relacionados com a

Educação Ambiental, que auxiliam na construção de valores socioambientais que permitem destacar a

importância da transposição do cotidiano do aluno para a sala de aula. Observa-se ainda a necessidade

de uma prática pedagógica diferenciada e motivadora para a compreensão dos conceitos químicos e

também do conhecimento do meio em que os alunos estão inseridos, valorizando e compreendendo

esses conceitos prévios. Assim sendo, sempre existe a necessidade de se propor novas propostas

pedagógicas, visando melhorar a qualidade das aulas, sendo que a contextualização de conteúdos se

apresenta de forma a ligar os conceitos científicos aos fatos e ações que estão associados à vivência dos

alunos. Para contextualizar e motivar o aprendizado desses conteúdos serão desenvolvidas atividades

que estimule o envolvimento do aluno utilizando o lúdico, atividades experimentais, aulas de campo e

interpretação de textos, visto que aplicar metodologias diferenciadas é um fator motivador.

Conrextualização, Química, Meio 

Ambiente, Atividades 

Motivadoras

QUÍMICA

ADRIANA APARECIDA 

DOS SANTOS

A utilização de 

conservantes como forma 

de construir 

conhecimentos nas aulas 

de química

O presente projeto propõe a construção de conceitos relacionados à conservação de alimentos, às

reações químicas, à cinética das reações e aos fatores que influenciam a deterioração e conservação de

alimentos por meio de diferentes estratégias de ensino. Neste sentido, esta proposta de intervenção

pedagógica será desenvolvida com alunos da disciplina de Química do segundo ano do Ensino Médio do

Colégio Marins de Paranavaí e tem como objetivo possibilitar a utilização de conservantes por meio de

ações dinâmicas e contextualizadas possibilitando compreender que os conhecimentos químicos tem

significado individual, social e científico para a sociedade, pois contribui para o desenvolvimento de um

sujeito crítico, detentor de um saber significativo, a serviço de uma comunidade, expressão de sua

cidadania. Nesta perspectiva, faremos uso de uma abordagem metodológica que leve em consideração o

cotidiano dos alunos fazendo uma relação concreta e contextualizada entre o saber formal e o informal

dos fenômenos químicos que ocorrem diariamente, utilizando questionários, pesquisas, recortes de

jornais e revistas, experimentos, análise de rótulos de alimentos, visita técnica, dentre outras

estratégias. E, finalmente, destaca-se o registro das atividades desenvolvidas com os alunos mediante

diário, questionários, textos escritos e relatos dos alunos que serão divulgados por meio de um artigo

resultando no trabalho final da produção pedagógica dos alunos do ensino médio.

Conservantes; reações químicas; 

alimentos; ensino de química



QUÍMICA

LUCIANA CASTELLI 

DURANTE

AS ESPECIARIAS: 

SABORES DIFERENTES 

PARA O ENSINO DA 

QUÍMICA

Este projeto de implementação pedagógica foi elaborado tendo como público alvo alunos do 3º ano do

ensino médio. Nele tenta-se atender as atuais expectativas da sociedade em relação ao ensino de

química que sugere o desenvolvimento da cidadania, do senso crítico, da formação de indivíduos

capazes de promover mudanças, de se posicionarem em relação a diversos assuntos de forma

responsável. Além disso, pretende-se instrumentalizar professores e alunos para um ensino mais

adequado e útil à sociedade. Abordaremos estratégias de ensino de tal forma que possibilitem uma

mudança na atual forma de ensinar química que, a nosso ver, continua sendo trabalhada de modo

tradicional e descontextualizada, não estabelecendo relações entre o cotidiano dos alunos com o

conhecimento científico, provocando nos estudantes grande desinteresse pela disciplina. Nesse sentido,

este estudo busca trabalhar com diferentes estratégias com objetivo de oportunizar a compreensão de

conceitos químicos utilizando o tema especiarias como forma de desenvolver um trabalho

contextualizado. Sendo assim, atividades dos mais diferentes tipos foram pensadas, entre elas pesquisas

orientadas, aulas experimentais investigativas, debates, utilização de jogos entre outras. Procuremos

também trabalhar com uma perspectiva histórica do desenvolvimento desse tema e da própria química

para que os alunos compreendam que essa é uma produção humana e sujeita a interferências do meio.

Acreditamos, portanto, que nossos objetivos serão alcançados de forma satisfatória.

Contextualização;Especiarias;Estr

atégias;Química 

Orgânica;Conceitos Químicos

QUÍMICA

CLECI TEREZINHA 

FRAGOSO

Teatro como Metodologia 

para o Ensino de 

Compostos Nitrogenados 

e Sexualidade

Os alunos do Ensino Médio apresentam uma grande rejeição pela disciplina de Química. As

metodologias utilizadas para o ensino dos conteúdos químicos, geralmente pautadas na memorização

de símbolos, fórmulas e uma grande quantidade de cálculos, sem a preocupação da contextualização

dos conceitos, podem ser responsáveis por essa realidade. Há uma preocupação crescente entre os

profissionais da área para minimizar esses fatores de forma que os discentes percebam a importância

dessa disciplina para sua efetiva participação como cidadãos que buscam uma melhor qualidade de vida

e preservação do meio em que vivem. Nessa perspectiva, inúmeros trabalhos vêm sendo realizados

utilizando metodologias diferenciadas relacionando os conteúdos com o cotidiano dos alunos. Levando

em consideração esse contexto e os altos índices de gravidez precoce que ocorrem na escola onde o

presente projeto será aplicado, este trabalho abordará o conteúdo sobre os Compostos Nitrogenados

Aminas enfatizando as moléculas (adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, serotonina, dopamina,

ocitocina e endorfinas) responsáveis pelas sensações da paixão, utilizando como metodologia alternativa

o Teatro Científico, com a temática “A Química do Amor”.

Teatro Científico; Gravidez 

Precoce; Aminas



QUÍMICA

ELSI VANDERLEI 

CASANOVA

Química Ambiental: 

Avaliação da potabilidade 

de água através de 

análises físico-químicas e 

microbiológicas.

Dentre os recursos naturais existentes no planeta, a água ocupa uma posição de destaque, estando

disponível em vários lugares e quantidades distintas. A saúde humana está diretamente ligada ao

suprimento de água potável. No entanto, grande parte da água doce disponível no planeta apresenta

algum nível de contaminação proveniente do desenvolvimento tecnológico. Neste contexto, com o

objetivo de proporcionar ao educando do ensino médio a compreensão de conceitos químicos (análises

físico-químicas) e biológicos (medidas microbiológicas) através de questões ambientais ligadas ao tema

da potabilidade da água, os educandos poderão fazer reflexões sobre as possíveis causas e ações na

tentativa de preservação dos ambientes aquáticos.

Educação; meio ambiente; água; 

potabilidade.

QUÍMICA JUCIANE SCHIO

Ensino de química 

sintética, polímeros 

aplicado nos princípios de 

química verde.

Para se fornecer produtos leves e resistentes, versáteis, e relativamente baratos, acabamos nos

deparando com alguns problemas, um deles pode ser a não degradação de produtos que acabam

acumulando em lixões ou sendo transportados de país em país. Gradativamente, a preocupação com os

impactos ambientais promovidos pelo homem vem aumentando, fazendo com que busque alternativas

inovadoras com o intuito de reduzir os efeitos destes abalos, isto deve ser feito de forma organizada,

inteligente sem radicalizar nosso modo de vida.Considerando a necessidade de um contínuo

desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável, com vistas à manutenção e melhoria de

qualidade de vida mundial, torna-se imperiosa uma nova conduta no ensino de química e até mesmo

interdisciplinar para o aprimoramento de técnicas e metodologias que se adequem uma forma não

prejudicial ao nosso entorno. Desta forma, o projeto propõe a contextualização ambiental entre os

conteúdos estruturantes da química sintética no ensino médio. As práticas pedagógicas no

desenvolvimento das estratégias a serem utilizadas, envolve os aspectos sócio científicos, questões

ambientais, políticos, econômicas, éticas, sociais e culturais relativas à ciência e a tecnologia visando

lucros respeitando os limites do equilíbrio do planeta a sustentabilidade. Promovendo assim técnicas de

ensino, práticas contextualizadas na área educacional ambiental, relacionadas à química sintética, e

biopolímeros envolvendo os doze princípios da química verde. Os conceitos de química verde serão

desenvolvidos através de metodologias, trabalho em grupos, pesquisas, estudos dirigidos, leitura de

textos, experimentos, aplicativos, visita técnica, Works Stops, palestras ministradas nas aulas de química

orgânica, no terceiro ano do Colégio Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos.

Sustentabilidade;biopolímeros;q

uímica verde



QUÍMICA DANIELE GONCALVES

Aulas Experimentais na 

EJA - Percebendo o 

Mundo Através da 

Química

A Química é uma ciência experimental intrinsecamente relacionada ao cotidiano, devendo como

disciplina escolar, possibilitar aos estudantes o reconhecimento de sua presença e contribuição em suas

vidas e no desenvolvimento da sociedade, para que os mesmos possam agir conscientemente. A

experimentação no ensino de Química deve ser considerada uma ferramenta de ensino-aprendizagem

em atividades exploratórias e investigativas, levando os alunos a questionarem o mundo e a realidade

na qual vivem. Entretanto, aliar conhecimentos teóricos ao ensino experimental, ou utilizar

experimentos para explorar conteúdos químicos, transpondo-os ao cotidiano e vice-versa, pode

representar um desafio em sala de aula. Assim, objetiva-se com esse trabalho, propor ao educador a

utilização de experimentos simples, aliando conceitos químicos a fatos do dia a dia e vice-versa, com

sugestões de atividades. Dessa forma, pretende-se contribuir no processo de ensino-aprendizagem,

apontando ao professor possibilidades de proporcionar aos alunos da EJA o contato com os saberes

científicos associando-os em suas práticas cotidianas, bem como, de verificar o aprendizado do

educando na apreensão dos conhecimentos teóricos relacionados à percepção da importância e

presença da Química em práticas diárias, averiguando até que ponto os estudantes consideram as aulas

experimentais importantes e eficientes no alcance da compreensão dos conceitos químicos.

Cotidiano; Experimentos; 

Aprendizado; Laboratório

QUÍMICA

ADRIANE 

ASSENHEIMER

Produção de narrativas: 

uma contribuição para a 

aprendizagem de Química 

na Educação de Jovens e 

Adultos

Os estudantes da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são, na maioria dos casos, adultos e 

trabalhadores. Buscam na escola não apenas o certificado de conclusão do Ensino Médio, mas

principalmente a troca de experiências. Por essa razão, os conteúdos devem estar atrelados ao seu

cotidiano, visto que os mesmos trazem conhecimentos prévios acerca de suas vivências. Por meio da

experiência de trabalho com essa modalidade de ensino, percebemos a falta de materiais e

metodologias diferenciadas direcionadas a esse público. Portanto, a elaboração deste Projeto de

Intervenção Pedagógica se justifica por esta ausência de materiais específicos para a EJA, além de

metodologias adequadas que permitam uma melhor assimilação dos conceitos químicos e ainda, que

possibilitem a permanência dos estudantes na escola. Assim, julga-se necessária a produção de materiais 

didáticos específicos para a EJA, que se direcionem para o seu cotidiano, em especial a área da saúde e

meio ambiente. O objetivo principal do projeto é a produção de narrativas, como forma de avaliação a

fim de investigar o entendimento dos conceitos referentes a ácidos e bases que serão desenvolvidos. A

produção de narrativas visa não somente investigar o entendimento dos estudantes em relação aos

conteúdos desenvolvidos, mas também potencializar o processo de escrita e leitura, visto que os

mesmos são, na sua maioria, adultos e trazem consigo várias experiências e conhecimentos adquiridos

ao longo da vida e que podem e devem ser explorados em sala de aula.

Ácidos e bases, material didático, 

narrativas, educação de jovens e 

adultos



QUÍMICA ILENA LUDWIG

Prevenção ao uso 

indevido de drogas lícitas 

e ilícitas

O Projeto Prevenção ao uso indevido de Drogas Lícitas e Ilícitas foi pensado levando em conta que,

atualmente, vivemos numa sociedade onde os adolescentes tendem a adotar com facilidade hábitos de

conduta de fumar, beber, consumir drogas, entre outros, que aliados muitas vezes a problemas sociais

acabam refletindo num desinteresse desses jovens pelos estudos ou ao abandono da escola. O problema

das drogas é o grande desafio para as escolas do Brasil, particularmente nas escolas do município de

Santa Helena/Paraná que pela sua localização, próximo ás fronteiras do Paraguai e Argentina, facilita o

acesso dos jovens as drogas. Assim, este projeto tem como proposta abordar este tema na disciplina de

química orgânica além de desenvolver uma campanha de prevenção ás drogas junto aos alunos dos 3º

anos do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco.

Química Orgânica, Drogas Lícitas 

e Ilícitas

QUÍMICA

MELISSA GEORGIA 

SCHWARTZ

Utilização de 

experimentos e de 

recursos tecnológicos no 

processo ensino-

aprendizagem 

envolvendo Soluções

Este trabalho pretende facilitar a aprendizagem do conteúdo soluções através de experimentos e

recursos tecnológicos sobre o assunto, visto a enorme dificuldade que os alunos apresentam neste

conteúdo, que envolve cálculos matemáticos e raciocínio lógico. Neste sentido serão preparadas

atividades sobre o assunto com a utilização de simuladores, infográficos, recursos audiovisuais e a lousa

digital. Através desta perspectiva, pretende-se melhorar o processo ensino-aprendizagem e desenvolver

novas metodologias de ensino relacionado ao tema.

Soluções; Recursos Tecnológicos; 

Experimentação

QUÍMICA SILVIANE BRZEZINSKI

SOLOS: 

CONTEXTUALIZANDO 

CONCEITOS QUÍMICOS

Este projeto busca demonstrar a importância de se ensinar química de forma contextualizada, com o

objetivo de motivar os alunos a partir da mudança de visão de que a química ocorre somente em

laboratórios e indústrias, e sim está presente em suas atividades mais simples do dia-a-dia. A

contextualização facilita a compreensão dos conteúdos químicos, pois aproximam a teoria da realidade.

Essa aproximação teoria-prática geralmente pode ocorrer por temas geradores ou estruturantes. Neste

projeto o tema escolhido foi solos e os conceitos químicos relacionados à temática foram ácido, base,

sais, reações de neutralização e pH, estes abordados de forma inter-relacionados e não fragmentados,

sem relação entre eles e com o cotidiano.

Contextualização; Solos; Funções 

Inorgânicas; pH



QUÍMICA

MARIA HELENA DOS 

SANTOS

Implicações do Consumo 

de Alimentos 

Industrializados contendo 

Aditivos Químicos 

Alimentares

No presente projeto de pesquisa, pretende-se a partir do tema Aditivos Químicos trabalhar os

conteúdos da disciplina de modo contextualizado e com significado para os alunos de forma a estimular

o diálogo constante entre professor e aluno e entre os alunos. Busca-se também um melhor

entendimento do ensino da química e um enriquecimento do trabalho pedagógico como um todo, onde

o aluno será capaz de utilizar seu conhecimento para exercer o seu papel na sociedade, levando-o a

fazer opções e adotando concepções que julguem corretas de maneira ética. Através do trabalho com

embalagens de produtos alimentícios, pesquisas, leitura de textos, notícias e a experimentação inserida

no decorrer dos conteúdos trabalhados busca-se apresentar aos alunos uma a Química significativa e

que está diretamente relacionada com a sua vida e que pode assim ser utilizada para explicar fatos do

seu cotidiano, levando os alunos a se tornarem críticos e participativos da sociedade em que estão

inseridos. A escolha do tema Aditivos Químicos se deu em virtude do preocupante aumento no uso de

alimentos como salgadinhos, bolachas, doces, comidas prontas, embutidos, refrigerantes, entre vários

outros, todos contendo muitos aditivos químicos, porém sem grande valor nutricional. Pretende-se

orientar e mostrar aos jovens e a Comunidade Escolar como um todo a importância de uma alimentação

saudável.

Alimentação; Aditivos Químicos; 

conscientização

SOCIOLOGIA

MAURO MOREIRA 

GABARDO

A relação entre a 

definição do menos 

assistido na literatura 

sociologica e no E.C.A.

A partir de um paralelo entre das teorias de Karl Marx e Emíle Durkheim, ao se debruçarem para buscar

a compreensão sobre problemas de comportamentos desviantes, a delinquência infanto-juvenil, a

marginalização cada vez maior de indivíduos, sobre tudo das camadas mais pobres da sociedade, a

expressiva quantidade de excluídos socialmente deste o nascer, passando pela infância e juventude,

constituindo-se para muitos esta como sendo etapa final de suas miseráveis vidas. O objetivo do projeto

é entender como estes problemas estão presentes, mesmo que resignificados, no Estatuto da Criança e

do Adolescente (ECA), auxiliando a formação dos profissionais que que trabalham diretamente com os

jovens inseridos nas medidas protetivas e internamento.

juventude; ECA; Teoria 

Sociológica

SOCIOLOGIA IZADORA CASTILHO

Os sentidos do consumo 

para os adolescentes no 

ambiente escolar

A escola reflete questões da sociedade de consumo. Analisar como os adolescentes se inserem e atuam

no cotidiano escolar, a partir do consumo, é a proposta do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola.

Através da aplicação de questionário, realização de pesquisa exploratória e análise de filmes, investigar-

se-á qual a influência do consumo no estabelecimento e manutenção das relações sociais no ambiente

escolar.

adolescente; consumo; ambiente 

escolar; relações sociais

SOCIOLOGIA JOSE NERI CRESTANI

A FORMAÇÃO PARA O 

TRABALHO NO CEEBJA: 

CRÍTICA À ALIENAÇÃO DO 

TRABALHO

Entendemos que não basta saber que os sujeitos são alunos trabalhadores. Faz-se necessário um estudo

sobre o mundo do trabalho e dos processos de alienação do trabalho, para que possamos ministrar um

ensino adequado às Diretrizes proporcionando a estes alunos um maior conhecimento do mundo do

trabalho. A intervenção pedagógica será desenvolvida com alunos do Ensino Médio no Centro Estadual

de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA de Francisco Beltrão – PR. O trabalhador alienado

fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em forma de extensão. O

trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Trabalho; alienação; formação.



SOCIOLOGIA VIVIANE DOS SANTOS

O desinteresse escolar 

entre os alunos do Ensino 

Médio: uma questão 

relacional e de ordem 

identitária

Este projeto aborda como o desinteresse escolar de alunos do Ensino Médio está relacionado à

construção da sua identidade. Para pensarmos essa questão, essa pesquisa traz algumas reflexões sobre

as práticas metodológicas do professor em sala de aula no seguinte sentido: até que ponto o conteúdo

das disciplinas em sala de aula estão ou não articulados com a realidade e com a identificação dos

alunos com tais conteúdos? E reflexões sobre o que está por trás da indisciplina e da falta de interesse

do aluno pelos estudos na sala de aula. O objetivo principal desse projeto é analisar e entender como o

desinteresse pelas aulas, entre os alunos do Ensino Médio se encontra e manifesta-se relacionado à

construção identitária, levando em consideração a diversidade _ étnico- racial, sexualidade, classe social-

encontrada na escola. Uma questão que pretendemos entender é: como o processo de construção da

sua identidade faz com que o gosto pelo estudo faça parte das identificações desses alunos? O universo

de pesquisa será o Colégio Estadual Rui Barbosa - EFMP, no município de Jacarezinho-Paraná. Os sujeitos 

serão alunos do segundo ano do Ensino Médio. Pretende-se com esse projeto de intervenção

pedagógica analisar o que está além das aparências; o que está por trás das aulas dadas como uma

forma de cumprir prazos e conteúdos e o que está por trás do desinteresse do aluno pelo estudo mais

aprofundado. Com essas possíveis “descobertas” poderemos contribuir para projetos que tenham como

objetivo uma ação pedagógica que proponha uma mudança de atitude, tanto por parte dos alunos,

como pelos professores.

Identidade; desinteresse escolar; 

metodologia

SOCIOLOGIA EVERSON GRANDO A política no cotidiano

O principal objetivo deste estudo é problematizar as práticas políticas efetivadas no cotidiano. O intuito

é mostrar que cada decisão tomada pode ser considerada uma ação política ao estabelecer e explicitar

uma disputa de posição sobre assuntos diversos. E o entendimento das práticas diárias como políticas é

um principio básico para uma reflexão mais apurada das políticas públicas como ação do Estado na

sociedade.

Política; Estado; Educação; 

Práticas Políticas.

PEDAGOGIA

VILMA NEGRINI 

CICONHINI

Recebendo o aluno de 6º 

ano com ludicidade e 

criatividade

O presente projeto tem como objetivo principal, receber com entusiasmo por meio da atividade lúdica

os alunos de 6° ano. Ele propõe uma gincana, que além das provas esportivas e culturais, tem a meta de

construir a história da escola digitalmente. Todas estas atividades serão preparadas pelos professores

que farão parte de um Grupo de Estudos que caminha paralelo ao projeto estudando a história da

criança na humanidade e a importância da brincadeira no desenvolvimento delas. Com a análise dos

problemas encontrados nas turmas de 6° ano do Ensino Fundamental que são causados pela troca de

escolas, busca-se diminuir os transtornos e em contrapartida criar um clima favorável para toda

comunidade escolar e consequentemente à suas famílias. Num trabalho de conquista e numa parceria

comprometida à organização da melhoria proposta por este projeto, os resultados serão alcançados.

Afetividade, gincana, lúdico, 6° 

ano


