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A Secretaria de Estado da Educação do Paraná produzirá 
com a colaboração dos(as) profissionais da educação das 
redes municipais e estadual, material de apoio didático

para os(as) professores(as) e estudantes.

Essa iniciativa tem o intuito de ampliar o apoio às práticas 
em sala de aula, oferecendo sugestões de atividades, 

embasadas pelo Referencial Curricular do Paraná.
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1. Apresentação das ações para a construção dos materiais de 
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1.Ações para a construção do material de apoio 

didáticos do Paraná





2. Resultados das consultas públicas



Realizada entre 25 de março e 07 de abril, teve como
objetivo conhecer as expectativas e necessidades dos
estudantes e profissionais que utilizarão o Material de
Apoio Pedagógico: profissionais da educação e
estudantes.



22.180 estudantes participaram da consulta
pública



Distribuição dos estudantes 
participantes por etapa de ensino

95%da participação dos 
estudantes veio das etapas 
Ensino Fundamental - Anos 

Finais e Ensino Médio, ou seja, 
da Rede Estadual.



Percepção dos Estudantes sobre o Material Didático Atual

A B C D E F G H I

A - A quantidade e distribuição de conteúdos dos livros é 
adequada.
B -A maioria das atividades do livro são orientadas para serem 
realizadas em grupo.
C - Os textos e atividades contemplam conteúdos e informações da 
sua realidade/contexto local.
D - A quantidade de atividades é suficiente.
E - Incentivam a pesquisa.

Os estudantes acreditam que o livro não estimula o
aprendizado em grupo e parte deles consideram que o livro
não contempla sua realidade/ contexto local, não estimula o
aprendizado autônomo, não incentiva atividades após a aula,

nem o uso da tecnologia.

F - O livro te estimula a aprender sozinho.
G - O livro te leva a desenvolver as atividades e 
desafios após a aula.
H - Há incentivo ao uso de tecnologia
I - Os textos são adequados e contemplam a cultura 
da sua região.



Percepção dos Estudantes sobre o que o Material Didático do Paraná deve conter

A - Textos atuais e que abordem as características da cultura do Paraná.
B - Atividades que te desafiem.
C - Exercícios que a resolução exemplifica o conteúdo estudado.
D - Perguntas que te fazem pensar mais 
E - Propostas de trabalhos em grupo
F - Pesquisas fora de sala de aula para entender sobre conteúdos práticos.

A B C D E F

Todas as sugestões para estrutura
foram bem avaliadas, alinhadas
também a proposta feita aos
profissionais, definindo assim o escopo
do material didático do Paraná



Preferência em relação ao nome do material

Dentre as opções apresentadas, os profissionais preferiram Educa Paraná

Outras sugestões interessantes:

➔ Cabeça Paraná

➔ #VamosAprender

➔ #OEstudoParaTodosParaná

➔ #MeEnsinaParaná

➔ #VamoQVamoParaná

➔ #VamosAprender

➔ PMA - Paraná Melhorando o Aprendizado

➔ + Aprendizado é no Paraná

➔ + Conhecimento + Paraná

➔ Prepara Paraná

➔ + Mentes Brilhantes

➔ 100% Paraná

➔ Aprendendo a Aprender

➔ Aprendendo juntos

➔ Aprende+PARANÁ



9.885 profissionais participaram da
consulta pública



Preferência com relação ao formato do material

60% dos profissionais acreditam 
que o melhor formato é o de 

apostila



Preferência com relação ao formato do material

As formas de 
organização melhores 

avaliadas foram 
sequência didática e 

aula a aula



Preferência com relação ao formato do material

Todas as propostas de 
elementos a ser contidos no 

material foram bem avaliadas, 
consideradas muito 

importantes, o que norteia a 
equipe para a estruturação do 

escopo do material.



Preferência com relação ao formato do material

A - Banco de questões para a elaboração das avaliações
B - Sugestão de planos de aula
C - Sugestões de estratégias e metodologias para abordar os conteúdos e atividades
D - Comentários detalhados das atividades
E - Sugestões de estratégias para trabalho com alunos com dificuldade de aprendizagem

A B C D E

Os profissionais 
consideraram como a maior 
necessidade de inclusão ao 

material sugestões de 
estratégias para trabalho 

com alunos com deficiência 
e com dificuldade de 

aprendizagem



Preferência com relação ao nome do material

Dentre as opções apresentadas, os profissionais preferiram Aprende + Paraná

Outras sugestões interessantes:

➔ Paraná + Conhecimento

➔ Orienta Paraná

➔ Projeto Lapis = Livro de Autores Paranaenses 

Instigando Saberes

➔ Aprendendo para o futuro

➔ Educar & Ensinar Paraná

➔ Avança Paraná

➔ Avante Paraná

➔ Transcende Paraná

➔ Estuda Criatura!

➔ Ensino e Ação



Alguns comentários

O material elaborado pelo estado do Paraná deverá ser o mesmo

para todas as escolas, para que o professor possa dar

continuidade em caso de transferência do aluno e também para

que o aluno novo ou transferido não fique sem o material.

Garantia de continuidade de aprendizado 

para os estudantes

Que a linguagem a ser utilizada nesse material seja 

dinâmica e objetiva.

Que o material seja consumível, ou seja o aluno deve 

responder as questões no material.

Preferências quanto ao formato

Que esses livros sejam organizados e feitos por professores que 

se encontram em sala de aula, que conheçam a realidade das 

escolas e alunos do estado, não por pessoas que se encontram 

trabalhando em cargos administrativos, de preferência por 

pessoas que já possuam algum tipo de experiência em escrita de 

materiais didáticos. 

Seleção dos autores



Alguns comentários

Utilizar sequências didáticas desenvolvidas por profissionais da

rede;

Os exercícios deveriam ter modelos de prova PARANA, BRASIL,

ENEM e VESTIBULARES .

Formato do material

“Solicito, por gentileza, a elaboração de Planos de Aula, 

com descrição minuto a minuto, para trabalhar atividades 

experimentais …” 

Sugestão de duração das atividades

Material didático renovado . Com informações atualizadas e 

autores diversos com idéias e sugestões direcionadas aos alunos, 

referentes ao ano que frequentam.  

Capacitação de qualidade para os professores trabalharem com o 

novo material.

Sugestões de atividades e formações



A partir da sistematização dos resultados obtidos através 
da consulta aos estudantes e profissionais das redes de 

educação do Paraná, foi possível definir o escopo do 
material de apoio didático, que melhor atenderá as 

necessidades do público-alvo.

Nos slides a seguir há um modelo de sequência de 2 aulas, 
apresentando os elementos que irão compor o material.



3. Definição do Escopo do Material



Seções e 
Elementos

Nome da Seção/elemento Descrição

Número da aula e título Identificação da aula

Objetivo da aula e objetivo de aprendizagem De acordo com Referencial Curricular do Paraná

Texto introdutório motivador/ gancho Problematização (presente em até 50% das aulas)

Seção: Fique por dentro glossário

Seção: Construindo juntos Sugestão de atividade para ser realizada em grupos - no máximo uma por 
aula

Comentários e sugestões didáticas na lateral da das páginas para 
o livro do professor, incluindo sugestão de tempo de duração de 
cada atividade/ seção

Sugestões para o professor, de acordo com a atividade

Seção: Pare e pense Atividade de reflexão individual

Seção: Para ver + tarde! Material de aprofundamento disponível na plataforma da Seed

Seção: Fique mais informado Material de aprofundamento

Seção: Resumo Ao fim de cada bloco, um esquema/ mapa mental dos conceitos trabalhados

Seção: Para praticar Ao fim de cada bloco, uma lista de exercícios para serem realizados em sala e 
em casa, incluindo desafios.
Para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, incluir itens da Prova 
Brasil.



Número da aula e título
(Cada bloco deve conter no máximo duas aulas)

Objetivo da aula e objetivo de aprendizagem 
(de acordo com Referencial Curricular do 
Paraná)

Texto introdutório motivador/ gancho
(presente em até 50% das aulas)

Seção: Fique por dentro 
(glossário)

Seção: Construindo juntos
(Sugestão de atividade para ser realizada em 
grupos - no máximo uma por aula)

Comentários e sugestões didáticas na lateral da 
das páginas para o livro do professor, incluindo 
sugestão de tempo de duração de cada 
atividade/ seção

Escopo das 
unidades didáticas

Elaborado a partir de estudos de materiais existentes e 
consulta pública realizada com estudantes e profissionais



Desenvolvimento do conteúdo

Seção: Para ver + tarde!
Material de aprofundamento disponível na plataforma da Seed

Seção: Pare e pense
Atividade de reflexão individual

Escopo das 
unidades didáticas



Seção: Fique mais informado
Material de aprofundamento

Outras atividades
Para assimilação do conhecimento
No mínimo 2 e no máximo 4 atividades por aula.

Escopo das 
unidades didáticas



Escopo das 
unidades didáticas

Continuação da sequência didática
Material com mesma estrutura e seções



Seção: Resumo
Ao fim de cada bloco, um esquema/ mapa mental dos conceitos 
trabalhados

Seção: Para praticar
Ao fim de cada bloco, uma lista de exercícios para serem realizados 
em sala e em casa, incluindo desafios.
Para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, incluir itens 
da Prova Brasil.

Escopo das 
unidades didáticas



4. Próximos Passos



Próximos Passos

Seleção de colaboradores para o Material de Apoio Didático do Paraná

Edital para seleção de professores-autores e professores-coordenadores

Abril e Maio

Elaboração Material de Apoio Didático do Paraná

Produção do material com acompanhamento do fluxo de trabalho, divisão de 

objetivos de aprendizados e oficinas para elaboração inicial do material.

Maio a 

Agosto



Superintendência de educação
Departamento de 
Desenvolvimento Curricular


