ACERVO
PROGRAMAS DE CONTEÚDOS COMPLEMENTARES
A Árvore do Conhecimento - Série de 10 programas sobre a História da Ciência (Conhecimento) a partir da obra em azulejo intitulada “Mural do Conhecimento” do artista, ilustrador e
gravurista Marcelo Weber. A obra, que pertence ao Colégio Medianeira, traça uma história do conhecimento desde os gregos chegando até Einstein. Duração: 15min

A Árvore do Conhecimento – O Mural - Este episódio inicial da série foca o “Mural do conhecimento” e descreve o processo técnico de montagem/criação do mural, desde a feitura do
azulejo, materiais, desenhos, técnica de pintura, finalização da obra e uma ideia geral do conteúdo. Permeia esse processo com a história do azulejo, por meio de uma linguagem ágil, com
muita iconografia e colagens do tema tratado. 2014.
A Árvore do Conhecimento – O Conhecimento - Este episódio foca o conhecimento como forma de descrever/entender a realidade por meio dos mitos e da ciência, com uma linguagem
ágil, com muita iconografia e colagens. 2014.
A Árvore do Conhecimento – A escrita, A Leitura e a Literatura - Este episódio conduz pelos caminhos da história da escrita. O artista plástico e autor do mural do conhecimento Marcelo
Weber fala sobre a sua relação com a literatura. O programa ainda conta com a participação dos alunos do Colégio Estadual Pedro Macedo, de Curitiba-PR, Pedro Henrique Lombardo
Jacques, Luisa de Almeida Oliveira Lopes, Maria Tereza Fernandes de Melo e Luana Sabino da Motta. 2014.

Desfolhando - Série de programas de incentivo à leitura. O espectador encontra interpretações de diferentes textos feitas por leitores e escritores falando sobre suas impressões de leitura.
Duração: 15 min e 60 min.

Desfolhando – Ariano Suassuna - É um programa de incentivo à leitura, dividido em dois blocos. No primeiro bloco o telespectador encontra interpretações de diferentes textos e leitores
contando suas impressões de leitura. No segundo bloco, este programa de estreia tem a participação do escritor pernambucano Ariano Suassuna. 2007.

Desfolhando – José Castello - Programa apresentado em dois blocos: o primeiro, convida o telespectador a desfolhar livros a partir do lúdico, da vivência nas cantigas de roda. O segundo
bloco é dedicado à obra do escritor José Castello. 2007.

Desfolhando – Cristovão Tezza – Programa apresentado em dois blocos: o primeiro, convida o telespectador a desfolhar livros na perspectiva do descobrimento do Brasil e dos povos
nativos. O segundo bloco é dedicado à obra do escritor Cristovão Tezza. 2008.

Desfolhando – Troque o Dolorido pelo Estado Poético - O programa apresenta poemas, poetas, leitores e tem como convidado Navarro, o Dua, que fala sobre sua trajetória como leitor,
quais escritores o inspiraram e como se tornou autor de um blog de poesia. 2011.

Desfolhando – Leitores e suas Bibliotecas - O Fascínio do Colecionador - O programa apresenta as bibliotecas de Horácio de Bonis, comerciante de discos, de Elzabeth Sanfelice,
professora de língua portuguesa e de Erivan Cassiano Karvart, professor de história. Apresenta também, as pequenas leitoras Jennifer Thai Moreira, Ana Beatriz Vianna Pereira e Amanda
Likes do C.E. Paulo Leminski de Curitiba, que contam sobre suas leituras preferidas. 2011.

Desfolhando – Livros Doados, livros lidos - O programa apresenta Sansão José Loureiro, professor universitário aposentado, falando sobre os livros doados para a Biblioteca Pública do
Paraná e sua paixão pela literatura. Aparecem ainda os depoimentos de Arthur Tertuliano e Shanelly de Oliveira, leitores de obras doadas pelo professor. 2011.

Desfolhando – Jovens leitores: uma paixão se inicia - O programa traz alunos da rede estadual e tem como convidados Lucas de Macedo, Mariê da Costa, Evellyn Ezídio, alunos do C.E.
Paulo Leminski, de Curitiba e Gabriel Vieira, aluno do C.E.Unidade Polo, de São José dos Pinhais -PR. Esses jovens leitores falam sobre livros importantes para sua vida. 2011.

Desfolhando – O Gibi da biblioteca - parte 1 - Na Parte 1, o programa convida o telespectador a conhecer os livros de referência do artista plástico Mário Rolim de Alencar, que aborda a
linguagem das histórias em quadrinhos. 2011

Desfolhando – O Gibi da biblioteca - parte 2 - A Parte 2 do programa é dedicada ao acervo da gibiteca do C.E. Maria Aguiar Teixeira e da Gibiteca de Curitiba. Nele professores e alunos
falam sobre suas HQs preferidas. 2011.

Desfolhando – Lourenço Mutarelli - Neste episódio, o escritor e quadrinhista Lourenço Mutarelli fala sobre suas referências literárias e sobre a construção de sua obra. 2012.

Desfolhando – Pessoas... O episódio fala sobre o poeta Fernando Pessoa e seus heterônimos a partir de relatos e leituras com Patrícia da Silva Cardoso, professora de literatura da
UFPR, Rafael Camargo, ator, e alunos do C.E. Luiza Ross de Curitiba-PR. 2012.

Desfolhando – Por onde anda o Pequeno Príncipe? - O episódio fala sobre livro O Pequeno Príncipe do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry a partir de relatos de Daniela da
Silveira, mãe de aluno; Isadora Rippel, aluna do C.E. Prof. Elias Abrahão de Curitiba; Angelita de Jesus, professora do C.E. Lúcia Bastos de Curitiba-PR. Além disso, o episódio traz algumas
brincadeiras e leituras com professoras e alunos do C.E. Lúcia Bastos de Curitiba. 2012.

Desfolhando – Em Busca do Vampiro - Neste episódio, você será convidado a percorrer um trajeto cotidiano do escritor paranaense, Dalton Trevisan, pelas ruas da cidade de Curitiba.
2012.

Desfolhando – Comecei a ler depois dos 40... Neste episódio quatro neoleitores contam um pouco sobre como sua história de vida dificultou, mas não foi um empecilho, para que eles
adquirissem o hábito e gosto pela leitura. Durante o programa você também irá se deparar com alguns poemas do escritor Manoel de Barros. 2012.

Desfolhando – Steampunk? Elementar, meu caro Watson! - Neste episódio, o jornalista e escritor Romeu Martins fala um pouco das características da literatura steampunk. Ele ainda dá
algumas sugestões para quem estiver interessado em conhecer mais sobre esse universo literário. 2012.
Desfolhando – Yamato 1 - Neste episódio, o professor e quadrinista Fulvio Pacheco conta um pouco da história e características do Mangá. Todo programa é permeado por leituras de
trechos do Buda (de Osamu Tezuka) feitas pela professora de mangá Fernanda Fujiwara. 2013.
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Desfolhando – Yamato 2 - Neste episódio, o professor e escritor Oscar Fussato Nakasato fala um pouco de suas referências literárias e de sua literatura. Ele também faz algumas leituras
de textos da literatura japonesa. 2013.

Desfolhando – Deixa que eu conto! - Neste episódio, a agente educacional II Andiara Anselmo, a professora Ivanildes Santos e o aluno Reinaldo Paulo da Silva do Colégio Estadual
Antonio Martins de Mello, do município de Ibaiti-PR nos fazem viajar pelo mundo da literatura através da contação de histórias. 2013.

Desfolhando – Alice-me! - A aluna Cassiane Baunhardt Correia, do Colégio Estadual Dr. Mário Augusto Teixeira, do município de Barracão-PR, nos conduz pelo mundo fantástico de Lewis
Carroll e sua Alice. Outros alunos do colégio também participam da história por meio de brincadeiras. 2013.

Desfolhando – Uma razão Leminski - A jornalista e atriz Aurea Leminski e a escritora e cantora Estrela Leminski comentam suas leituras da obra do escritor paranaense Paulo Leminski e
observam algumas características do autor em seu processo criativo. O aluno Pedro Lucas Freitas Malacrida, através de leituras de poemas do escritor, conduz o espectador pelo programa.
2014.

Especiais

Cartografia Lírica - Poema de Antônio Navarro que versa sobre a ocupação/construção histórica, econômica e geográfica do território paranaense. Inspirado na poesia de Carlos Drummond
de Andrade (“Adeus a Sete Quedas”). 2006. Duração: 6 min.
Ariano Suassuna - Este programa é uma aula espetáculo que conta com a presença do escritor pernambucano Ariano Suassuna, que abordou a temática da Cultura, em uma gravação
realizada no Canal da Música, em Curitiba, no ano de 2006. 2007. Duração: 80 min.
História: Representações, Memórias e Identidades - Neste programa tem-se a veiculação de três cinejornais, acompanhado do comentário de um professor de história, retratando as
décadas de 1940 e 1950 no Paraná, época em que foram produzidos. 2007. Duração: 30 min.
Aprender a Ler - Apresentação: esta tradução do filme APPRENDRE À LIRE (Aprender a ler) foi realizada como parte do projeto denominado "Ação Integrada para o letramento", de
iniciação científica que envolve um trabalho conjunto entre representantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Secretaria da Educação do Estado do Paraná (SEED), Universidde
Lyon 2 e Associação Francesa pela Leitura (AFL) de Paris, com o objetivo de promover o aprimoramento das práticas de leitura nas escolas públicas do Estado do Paraná. 2008. Duração
52min.

Omar Calzadilla - Este programa Especial é uma entrevista com o Doutor em Andragogia Omar Calzadilla, Diretor Nacional de Educação para Adultos da Venezuela e Presidente da
Comissão para a Missão Robinson. A entrevista aborda relação entre a alfabetização de adultos e a cidadania para a formação de uma nova estrutura social, importância da Missão
Robinson e fala sobre a importância da televisão como um veículo de formação para o cidadão. Calzadilla explica que, mais do que um continente alfabetizado, espera ver a América Latina,
como um continente integrado, não apenas em sentido político ou social, mas no sentido afetivo, diante do mundo. 2009. Duração: 45min.

Conhecendo o solo - Neste programa, com a participação de professores do departamento de solos da UFPR e alunos do Colégio Estadual Polivalente de Curitiba, são apresentados os
diferentes tipos e classificações de solo. 2012. Duração: 8 min.

Eureka – Série ENEM - Série de 9 programas direcionados à preparação dos alunos para o ENEM e para o vestibular. A apresentação é feita por um professor que exibe duas videoaulas
sobre conteúdos de disciplinas do currículo. 2006. Duração: 60 min.
Biologia e Geografia

Física e Química

Química e História

Matemática e Gramática

Literatura e Geografia

Física e Redação

Química e Biologia

Literatura e Redação

Gramática e Matemática
Eureka - Série Vestibulares - Série de 11 videoaulas ministradas por professores de ensino médio focando a preparação do aluno para o vestibular. 2006. Duração: 60 min.
Matemática e Biologia

Geografia e História

Inglês e Espanhol

Química e Língua Portuguesa

Biologia e Gramática

História e Física

Literatura e Matemática

Filosofia e Sociologia

Espanhol e Geografia

Redação

Matemática e Biologia
Eureka Vestibular (2007) – Videoaulas ministradas por professores de ensino médio focando a preparação para o vestibular. Os conteúdos das disciplinas foram pautados por meio de
apostilas que teve a orientação e supervisão do Departamento de Ensino Básico da SEED. Duração: 30 min.
Inglês 1 - Personal Pronoums
Inglês 2 - Possessives
Inglês 3 - Present Continuous
Inglês 4 - Comparison of Adjectives
Inglês 5 - Simple Past
Inglês 6 - Present Perfect
Espanhol 1 - Artículos
Espanhol 2 - Eufonia
Espanhol 3 - Ponombres Personales
Espanhol 4 - Pronombres Demonstrativos
Espanhol 5 - Heterogenéricos
Espanhol 6 - Heterosemánticos
Matemática 1- Sequências e Sucessões
Matemática 2 - Progressão Geométrica
Matemática 3 - Funções
Matemática 4 - Função do 1º Grau
Matemática 5 - Função do 2º Grau
Matemática 6 - Geometria Plana
Matemática 7 - Triângulo Retângulo
Matemática 8 - Triângulos Quaisquer
Matemática 9 - Geometria Espacial I
Matemática 10 - Geometria Espacial II
Matemática 11 - Volume
Física 1- Introdução ao estudo da Física
Física 2- Movimento Uniforme
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Química 2 - Átomo
Química 3 - Tabela Periódica – propriedades periódicas
Química 4 - Soluções
Química 5 - Cinética Química I
Química 6 - Cinética Química II
Química 7 - Efeitos da Pressão
Química 8 - Catalisador
Química 9 - Equilíbrio Químico
Química 10 - Deslocamento do Equilíbrio
Química 11 - Pressão do Vapor e Temperatura de Ebulição
Filosofia 1- Platão e Maquiavel
Filosofia 2 - Descartes e Sartre
Geografia 1 - Cartografia
Geografia 2 - Escalas
Geografia 3 - Convenções Cartográficas
História 1 - Grécia/Roma
História 2 - Idade Média
História 3 - As Grandes Conquistas
História 4 - Idade Moderna na Europa Ocidental
História 5 - Revoluções Burguesas
História 6 - Revolução Industrial
História 7 - Imperialismo
História 8 - Mundo entre Guerras
História 9 - Segunda Guerra Mundial
Literatura 1 - Literatura de Informação e Barroco
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Física 3 - MRU/MRV
Física 4- Lançamentos Verticais
Física 5 - Movimento Circular Uniforme
Física 6- Composição de Movimentos
Física 7 - As leis de Newton
Física 8- Atrito
Física 9 - Mecânica Celeste
Física 10 - Trabalho Mecânico e Potência

Literatura 2 - Arcadismo
Literatura 3 - Romantismo
Literatura 4 - Realismo, Parnasianismo, Naturalismo
Literatura 5 - Simbolismo e Pré-modernismo
Literatura 6 - Modernismo 1ª. geração
Literatura 7 - Modernismo 2ª. geração
Literatura 8 - Modernismo 3ª. geração
Português 1 - Pronomes Demonstrativos

Física 11 - Impulso e Quantidade de
Movimento

Português 2 - Figuras de Linguagem I

Biologia 1 - Ecologia
Biologia 2 - Genética I
Biologia 3 - Origem da Vida
Biologia 4 - Célula
Biologia 5 - Envoltórios Celulares
Biologia 6 - Metabolismo Celular
Biologia 7 - Poluição
Biologia 8 - Reino Plantae
Biologia 9 - Estudo dos Animais
Biologia 10 - Parasitologia
Biologia 11 - Genética II

Português 3 - Figuras de Linguagem II
Português 4 - Pronomes Relativos
Português 5 - Verbos
Português 6 - Regência Verbal
Redação 1- Introdução
Redação 2 – Dissertação
Redação 3 – Tipologias Textuais I
Redação 4 – Tipologias Textuais II
Redação 5 - Discurso Direto e Indireto
Redação 6 - Carta
Redação 7 - Texto de Opinião

Química 1 - Análise Imediata

Redação 8 - Paráfrase

Gabaritando Enem 2013 - São videoaulas preparatórias para a prova do Enem, gravadas no Colégio Estadual do Paraná com a participação exclusiva de professores da rede estadual de
educação. Traz as disciplinas organizadas por área de conhecimento: Ciências da Natureza, Linguagem, Códigos e suas tecnologias, Ciências Humanas e Matemática. Trazem uma revisão
de conteúdos por disciplina, que são relevantes para os estudantes que participarão do Enem. 2013. Duração: 30min
Gabaritando Enem 2013 – Matemática - A videoaula de Matemática traz uma revisão de relações de área, relações trigonométricas e cálculos de porcentagem. 2013.

Gabaritando Enem 2013 – Química - A videoaula de Química traz uma revisão dos conteúdos de Forças Intermoleculares e Funções Orgânicas. 2013.

Gabaritando Enem 2013 – Física - A videoaula de Física traz uma revisão dos conteúdos de Energia - tipos e suas transformações, com resolução de questões que envolvem usina
hidrelétrica. 2013.
Gabaritando Enem 2013 – Biologia - A videoaula de Biologia traz uma revisão dos conteúdos da Teoria da Evolução de Lamarck e dos princípios de Darwin, da Genética e do
Neodarwinismo, além de contemplar a Citologia: estrutura celular, DNA e anomalias cromossômicas. 2013.

Gabaritando Enem 2013 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias - A videoaula de Linguagens Códigos e suas Tecnologias traz uma revisão sobre Leitura e Interpretação de Textos,
Gêneros Textuais em função das capacidades linguísticas dominantes. 2013.

Gabaritando Enem 2013 – Redação - A videoaula de Redação traz uma revisão das competências que são analisadas na prova de redação do Enem (gênero textual – dissertação
argumentativa) e mostra as possibilidades de elaboração da introdução de um texto, com apresentação de exemplos de redações conceituadas em exames anteriores. 2013.
Gabaritando Enem 2013 – Língua Estrangeira Moderna – Inglês - A videoaula de Língua Estrangeira Moderna – Inglês mostra a resolução de duas questões de exames anteriores que
envolvem o uso/ emprego do verbo auxiliar “will”, para formar o futuro simples, além de uma questão de interpretação de texto. 2013.

Gabaritando Enem 2013 – Língua Estrangeira Moderna – Espanhol - A videoaula de Língua Estrangeira Moderna – Espanhol traz formas que auxiliam na interpretação de texto,
considerando-se campo semântico, anáfora e catáfora; com análise e resolução de questões de exames anteriores. 2013.

Gabaritando Enem 2013 – História - A videoaula de História traz uma revisão de conteúdos sobre a 1ª e 2ª Guerra Mundial, Guerra Fria, Ditaduras Latino-Americanas, Iluminismo, História
do Brasil (Colônia / Império / República) e dá dicas utilizando questões de exames anteriores. 2013.

Gabaritando Enem 2013 – Geografia - A videoaula de Geografia traz uma revisão de conteúdos como clima, suas influências, elementos climáticos, massas de ar, gráficos (climograma),
além de apresentar dicas alicerçadas em exames anteriores. 2013.
Gabaritando Enem 2013 – Sociologia - A videoaula de Sociologia traz abordagem de temas mais recorrentes no exame como Cultura, Política e Mundo do Trabalho, com a análise dos
modelos Fordista e Taylorista, resolução de questões e dicas para a prova do Enem 2013. 2013.
Gabaritando Enem 2013 – Filosofia - A videoaula de Filosofia traz o tema Ética na Filosofia Existencialista de Jean Paul Sartre, que enfatiza a liberdade e a responsabilidade do indivíduo
em suas escolhas, além de dicas sobre temas para a prova do Enem 2013. 2013.

Gabaritando Enem 2013 – Arte - A Videoaula de Arte traz uma revisão dos principais movimentos artísticos do século XX e menciona alguns do século XXI. . 2013.

Gabaritando Enem – respostas às perguntas do twitter - Professores de diversas áreas do conhecimento respondem questões variadas que alunos de diversas regiões do estado do
Paraná enviaram pelo twitter ao programa. 2013. Duração: 1h10 min

Gabaritando Enem – Questões Comentadas - A série é composta por treze entrevistas com os técnicos pedagógicos do Departamento de Educação Básica - DEB, da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná, para discutir as questões das disciplinas de Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, LEM - Espanhol e Inglês, Matemática,
Química e Sociologia, que estão presentes no simulado para o Enem. 2013. Duração: 25 min

Matemática - Neste programa, a professora de Matemática, Carmelígia Marchini, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, comenta
as questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Química - Neste programa, a professora de Química, Elizabete Maria Bellini, Técnica Pedagógica do Núcleo Regional da Área Metropolitana Norte, da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná, comenta as questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Física - Neste programa, o professor de Física, Otto Henrique Martins da Silva, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, comenta as
questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Biologia - Neste programa, a professora de Biologia, Arlene Philippsen, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, comenta as
questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
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Língua Portuguesa - Neste programa, o professor de Língua Portuguesa, Edilson José Krupek, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná, comenta as questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Língua Inglesa - Neste programa, a professora de Língua Inglesa, Nilva Conceição Miranda, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná,
comenta as questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Língua Espanhola - Neste programa, o professor de Língua Espanhola, Juanito Pereira Oliveira, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná, comenta as questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Língua Inglesa - Neste programa, a professora de Língua Inglesa, Nilva Conceição Miranda, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná,
comenta as questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
História - Neste programa, a professora de História, Cristina Elena Taborda Ribas, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, comenta
as questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Geografia - Neste programa, a professora de Geografia, Simone Carina Baroni, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, comenta as
questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Sociologia - Neste programa, a professora de Sociologia, Angela Dorcas de Paula, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, comenta
as questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Filosofia - Neste programa, o professor de Filosofia, Edson André Pegoraro, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, comenta as
questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Educação Física - Neste programa, o professor de Educação Física, Marcio Augusto Fernandes, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do
Paraná, comenta as questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.
Arte - Neste programa, a professora de Arte, Roberta Jorge da Silva Wisnievski, do Departamento de Educação Básica – DEB, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, comenta as
questões do Enem utilizadas no simulado das escolas estaduais. 2013.

Gabaritando Enem 2014 - Videoaulas preparatórias para a prova do Enem, com a participação exclusiva de professores da rede estadual de educação.Trazem uma revisão de conteúdos por
disciplina, que são relevantes para os estudantes que participarão do Enem . 2014. Duração: 30min.

Gabaritando Enem 2014 – Matemática - Neste episódio, o professor de Matemática Oswaldo Pregolini apresenta e comenta duas questões do Enem de anos anteriores, trazendo para
análise conteúdos como conjuntos e soluções de reta, geomentria, equações e circunferências. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Química - Nesta videoaula, o professor de Química, Paulo Solano, analisa e resolve questões do Enem de 2013 que envolvem conteúdos relativos à tabela
periódica, elementos químicos, massa molar, números de átomos e constante de Avogrado; sobre radiotividade (tempo de meia-vida e emissões radioativas) e, também, sobre funções
orgânicas, fórmulas molecular e estrutural, cadeias carbônicas e isomeria geométrica. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Física - Nesta videoaula, o professor de Física, Josué Borba, expõe sobre como costumam ser as provas do Enem em ciências da natureza e comenta três
questões que abordaram conteúdos de Física em edições anteriores. A cada questão o professor relembra conteúdos como: ondulatória, magnetismo, formas de obtenção de energia
elétrica e eletricidade. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Biologia - Neste episódio, o professor de Biologia, Wanderlei Margotti Karam, relembra alguns elementos dos conteúdos de citologia, genética, ecologia e
comenta questões de edições anteriores do Enem. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Língua Portuguesa - Nesta videoaula, a professora de Língua Portuguesa Elair Grassani inicia com dicas para a realização da prova do Enem 2014 e, em
seguida, discorre sobre os gêneros textuais como, poema, letra de música, redação escolar, artigo ou texto de opinião, charge, piada, cartaz e foto. A professora comenta sobre a interface
existente entre a Língua Portuguesa e Literatura com a Arte e, também, com a Educação Física e, por fim, resolve questões do exame de 2013. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Redação - Nesta videoaula, o professor Adilson Carlos Batista explica sobre o formato da prova de Redação e enfatiza o texto dissertativo argumentativo,
constituído de tese e argumentos. Na sequência, ele discorre sobre as cinco competências textuais exigidas dos candidatos, apresenta exemplos de textos motivadores e, ao final, analisa
duas redações que tiveram avaliação positiva no Enem de 2013. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – LEM Inglês - Nesta videoaula, a professora de Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Thyncia Cardoso, mostra a resolução e análise de duas questões do Enem
de 2012, a partir de um texto que envolve o emprego de estruturas gramaticais e de um cartum em que as personagens usam linguagem formal e informal.. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – LEM Espanhol - Nesta videoaula, a professora de Língua Estrangeira Moderna – Espanhol, Simone Cherobim, comenta sobre o que é solicitado na prova de
Língua Estrangeira Moderna – Espanhol do Enem; na sequência lê, analisa e resolve questões do exame anterior, que apresentou gêneros textuais como poema, texto histórico e
informativo, além de charge. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – História - Neste episódio, o professor de História Evandro Cardoso apresenta um método de como analisar uma fonte histórica e comenta duas questões do
Enem de anos anteriores, que trazem fontes históricas como objeto de análise. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Geografia - Nesta videoaula, o professor de Geografia, Alex Ferreira Garcia, fala sobre a aplicação da Geografia no Enem, conforme os eixos das Ciências
Humanas e Ciências da Natureza e suas tecnologias. O professor faz uma análise geográfica da geração de energia no Brasil, apresenta os tipos existentes e os impactos ambientais que
elas provocam e resolve questões do Enem anterior. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Sociologia - Neste episódio, o professor de Sociologia, Christian Bedretchuk, fala sobre movimentos sociais e algumas mudanças que aconteceram no país em
função de algumas desses movimentos. O professor, ao final, comenta sobre algumas questões anteriores do Enem. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Filosofia - Nesta videoaula, o professor de Filosofia, Denis Denilto Laurindo, analisa a Teoria do Conhecimento a partir de pensadores como, René Descartes,
John Locke e Immanuel Kant e, respectivamente, as correntes do Racionalismo, Empirismo e do Criticismo. O professor analisa e resolve duas questões do ENEM de 2013 e alerta que o
filósofo Immanuel Kant tem sido recorrente no exame, desde 2009. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Educação Física - Nesta videoaula, o professor de Educação Física, Guilherme Dionísio Lendecker, esclarece como a Educação Física é abordada na prova do
Enem e resolve questões de edições anteriores do exame que envolvem conteúdos relativos ao exercício físico, à saúde, à dança e à expressão corporal em diferentes sociedades e
culturas. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Arte (Artes Visuais e Teatro) - Neste episódio, o professor de Arte Jefferson Araújo discute conteúdos ligados a artes visuais e teatro, comenta três questões do
Enem de anos anteriores e ao final traz algumas dicas para realização da prova. 2014.
Gabaritando Enem 2014 – Arte (Dança e Música) - Nesta videoaula, a professora de Arte, Danielle Berbel, apresenta um breve histórico da Dança e estilos de danças, como o ballet
clássico, a dança moderna, citando a bailarina Isadora Duncan, e a dança contemporânea. A professora também comenta sobre as danças folclóricas e resolve duas questões de edições
anteriores do Enem, que envolvem a Dança e a Música. 2014.

Habla América - Série de 15 videoaulas, produzida em parceria com a Telesur. Os programas abordam, além da língua espanhola, um pouco da história, da cultura e costumes dos 7 países
percorridos por Simón Bolívar e San Mantín na rota da libertação (Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina). 2008. Duração: 15min

Habla América – Venezuela 1 - Início Trajetória de Simón Bolívar e San Martín na luta pela libertação do domínio espanhol - La Identidad: Simón Bolívar - Apellido: sobrenome - Pronomes
de tratamento - Verbos: chamar, ser – Quadro La Parada: Cuatro, instrumento típico venezuelano. Poema Ustedes e Nosotros de Mario Benedetti.
Habla América – Venezuela 2 - Nomes das capitais e adjetivos pátrios - La Identidad: arte popular venezuelana - Verbo estar e trabalhar - Adjetivos demonstrativos e pronomes
interrogativos - Números de um a dez – Quadro La Parada: Quinta de Anauco – Leitura dramática: Florentino e el diablo de Alberto Arvelo Torrealba.
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Habla América – Venezuela 3 - Cidade de Maracaibo: definição do nome, história e identidade – Quadro La Identidad: Festas religiosas e culturais do calendário venezuelano - Artigos
determinados e indeterminados - Plural dos substantivos e adjetivos - Números de onze a vinte - Verbo: viver – La Parada: Maracaibo - Entrevista com Omar Calzadilla, diretor nacional de
educação de jovens e adultos do Ministério da Educação, Cultura e Esportes da Venezuela.
Habla América – Colombia 1 - La Identidad: Manifesto de Cartagena – Preposições de lugar – Análise de quadro de Fernando Botero – Meios de transporte – Estabelecimentos - Meio de
Transporte - Verbo: Comer – La Parada: Cartagena.
Habla América – Colombia 2 - Quadro La Identidad: Festa Tradicional da Colômbia “Festival Nacional del Porro de San Pelayo” - Horas – La Parada: Bogotá - Verbos:Vir e Ir – ambientes
de uma casa – Números de 21 a 70.
Habla América – Ecuador 1 - Leitura do texto Quito de Eduardo Galeano – Pronomes Demonstrativos – La Identidad: arte, cultura e artistas equatorianos - Cultura, economia, fonte de
renda principal, o artesanato equatoriano. Verbos: Por e Ter – La Parada: Quito.

Habla América – Ecuador 2 - Quadro La Identidad: nomes da literatura e arte equatoriana - Adjetivos possessivos - Pronomes possessivos - cultura e curiosidades sobre a língua do país nomes dos meios de transportes - verbo: seguir – La Parada: Guayaquil (texto de las caras y las máscaras de Eduardo Galeano) – Poema Viaje de regresso de Jorge Carrera Andrade.
Habla América – Perú 1 - Poema de Thomas Boberg – La Identidad: O vale sagrado dos incas - Verbo: gostar – La Parada: Cuzco, história e cultura – Cores.

Habla América – Perú 2 - Texto El movimiento y el cambio de Mario Vargas Llosa – La Identidad: Vargas Llosa - Verbo: estar, haver - Literatura peruana - Pronomes reflexivos – Verbos
reflexivos - Partes do corpo – Quadro La parada: Cidade de Arequipa – Texto de Simón Bolívar – discurso aos limenhos.

Habla América – Bolivia 1 - Costumes e tradições do povo boliviano – La Identidad: Mercado dos Bruxos - Perífrases verbais - Advérbio de lugar – La Parada: La Paz.

Habla América – Bolivia 2 - Quadro La Identidad: Folclore e tradicões bolivianas - Vestuários típicos – La Parada: Potosí /- Moradias / ambientes da casa - texto Los Sombreros de Eduardo
Galeno.

Habla América – Chile 1 - Poema de Pablo Neruda - Verbos - gustar / doler / parecer / encantar - Uso de "también" e "tampoco" – La Identidad: vários aspectos da cultura chilena: músicas,
culinária, danças - Comidas típicas chilenas - Utensílios de cozinha - Como pedir comida em um restaurante - La Parada: Cordilheira dos Andes - Períodos do dia.
Habla América – Chile 2 - Música de Violeta Parra - verbo "estar"- gerúndio - Formação do gerúndio em verbos regulares - estrutura – La Identidad: Festa de la Tirana –
lazer - La Parada: Valparaíso - texto de José de San Mártín.

atividades de

Habla América – Argentina 1 - Poema de Julio Cortázar - Relações de parentesco - Estados civis – la Identidad: Julio Cortázar – Texto de Julio Cortázar - Expressão "hay que" - La Parada:
Mendoza - nomes de alguns lugares.
Habla América – Argentina 2 - Poema Ausencia de Jorge Luis Borges – La Identidad: Jorge Luis Borges - Poema Lo Perdido de Jorge Luis Borges - Utilização do verbo "quedar" Preposições "em" e "a" – La Parada: Buenos Aires.

PROGRAMAS DE ENFOQUE REGIONAL
Conte outra - Série de 8 programas de contação de histórias, desenvolvidos a partir de histórias orais e escritas. A finalidade é despertar o gosto por ouvir, contar e inventar histórias. 2006.
Duração: 5 min.
Conte Outra – Garimpeiro/tricoteira

Conte Outra – Avião

Conte Outra – Vaqueiro/Sanfoneiro

Conte Outra – Zeppelin

Conte Outra – Chico Duduca 1

Conte Outra – Vidro e madeira: Sebastião e Luiz do Vidro

Conte Outra – Chico Duduca 2

Conte Outra – Joni

Diversidade Regional (especiais) - São programas que trazem as experiências e os conhecimentos dos sujeitos das escolas do Estado. Apresentam como cenário as diversas paisagens
dos municípios do Paraná, ricos na sua diversidade, cultura e saberes.

Lançamento do livro de João de Oliveira - Programa realizado para o lançamento do livro “Os sonhos viram realidade” de João de Oliveira. 2013.

Em Cada Canto um Encanto - Esse programa tem a participação da comunidade escolar e apresenta a história, a cultura e o meio ambiente paranaenses. Cada episódio revela as
particularidades locais, sugeridas por quem vive no lugar e apresenta a relação desses moradores com seu espaço. Duração: 15min.

Em Cada Canto um Encanto – Araucária - Neste programa, a professora Marlene Grendel mostra as peculiaridades de Guajuvira, um distrito do município de Araucária – PR. 2011.
Em Cada Canto um Encanto – Colônia Witmarsum - Neste programa, o aluno Kelvin Samuel Schartner mostra as peculiaridades da Colônia Witmarsum, que faz parte do município de
Palmeira-PR. 2011.
Em Cada Canto um Encanto – Piraquara - Neste programa, a Professora Ana Mazon, do C.E. Romário Martins, mostra os encantos de Piraquara, a Cidade dos Mananciais, na Região
Metropolitana de Curitiba-PR. 2011.

Em Cada Canto um Encanto – Campo Magro - Colonizado a partir da exploração do ouro e do tropeirismo o município de Campo Magro-PR é repleto de lendas e segredos que serão
desvendados pelo professor de filosofia Gilso Sikora do C.E. Iria Borges de Macedo. 2011.
Em Cada Canto um Encanto – Curitiba - É a capital do Estado do Paraná, fundada em 1693 a partir de um pequeno povoado. Foi rota para o tropeirismo, que ligava o estado de São Paulo
à região sul do país e recebeu muitos imigrantes ao longo de sua história. Sua diversidade cultural faz parte dos encantos mostrados por Leandro Mura, aluno do Curso Técnico de Turismo
do Colégio Estadual Júlia Wanderley. 2012.
Em Cada Canto um Encanto – Tunas do Paraná - Neste episódio, o programa “Em Cada Canto um Encanto” visita Tunas do Paraná. O município fica localizado a 67 km de Curitiba e foi o
primeiro patrimônio espeleológico do estado. A professora Elizangela Krépel Krossato, do Colégio Estadual Severo F. Ruppel, apresenta o Parque Estadual de Campinhos, patrimônio
natural da região. 2013.
Em Cada Canto um Encanto – Cerro Azul - O programa “Em cada canto, um encanto” visita Cerro Azul, um município localizado a aproximadamente 82 km de Curitiba. Com a participação
da professora Vânia de Moura e Costa, do Colégio Estadual Princesa Isabel, o episódio mostra a maior festa popular da região, a festa da laranja. 2013.
Faces e Olhares - Em formato de documentário, este programa revela as diversas “faces” que compõem a identidade cultural de nosso Estado, expressas no modo de ser, viver e no
imaginário dos sujeitos paranaenses. O programa pode, também, identificar as relações presentes entre a cultura nacional e a regional. 2006. Duração: 40 min.
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Faces e Olhares – Garimpo
Faces e Olhares – Tropeirismo
Faces e Olhares Especial – 2006. Duração: 15 min.
Faces e Olhares Especial – Quilombolas
Faces e Olhares Especial – Fandango
História de Professor - No ambiente escolar, eles vivenciam inúmeras situações. São histórias de ensino e aprendizagem, dedicação, trabalho, respeito à educação e amor aos alunos.
Histórias de vida. Vida de professor. O programa apresenta professores falando sobre suas experiências. Duração: 10 min.

História de Professor – Neuton Ferreira - Neste episódio o professor Neuton Damásio Ferreira, professor de História do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga - Colombo-PR, narra sua
experiência com alunos do ensino fundamental e médio. Procurando fazer a diferença como professor, treina o time de futsal feminino e procura resgatar alunos desistentes. 2007.

História de Professor – Marly Bressanin - Apaixonada por leitura, ela usa muita criatividade para fazer seus alunos gostarem de ler. Conheça a história de Marly Bressanin, de Jaboti,
interior do Paraná, uma professora que está levando o nome do Paraná para o Brasil e para o mundo. 2007.
História de Professor – Oromar Barbosa - Oromar deixou Ilha Rasa, no litoral paranaense ao completar o ensino fundamental. Mudou-se para Curitiba, formou-se e fez especialização. De
volta à ilha, o professor Oromar atua dentro e fora da escola, estimulando seus alunos a irem atrás de seus sonhos e conscientizando a comunidade sobre a importância de preservar o meio
ambiente. 2007.
História de Professor – Henrique Lídio - Na mesma escola onde estudou quando era criança, hoje Henrique ensina (Colégio Estadual Rosilda de Souza Oliveira - Planta Guarituba –
Piraquara-PR). Como conhece muito bem a realidade do seu bairro, em seu trabalho diário como professor e como cidadão, Henrique tem um objetivo bem claro: a valorização da sua
comunidade e das pessoas que vivem lá. 2007.
História de Professor – Silvana Schilive - “Valorizar o que é nosso é fundamental.” Este é o lema que a professora Silvana leva para dentro da sala de aula. Sempre que possível, ela tenta
unir o planejamento com as experiências dos alunos. Neste programa você vai conhecer como os alunos de Silvana transformaram em livros o cotidiano do campo (Professora de Língua
Portuguesa da Escola Estadual Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras-PR). 2007.
História de Professor – Leandro Scarparo - Este professor de Ciências do Colégio Estadual Duque de Caxias, Nova Olímpia-PR, está sempre à procura de um jeito diferente de ensinar.
Para ele, experiências valem mais que palavras. Por isso, Leandro constantemente organiza excursões para explorar o meio ambiente com seus alunos. Conheça a história desse professor
que busca na natureza inspiração para a aprendizagem dos alunos. 2007.
História de Professor – André Saldanha - Muito aberto ao diálogo, o professor André Saldanha, de Curitiba-PR, sempre tenta situar seus alunos dentro de um contexto global. Suas aulas
de Geografia chegam a influenciar estudantes a cursar esta disciplina na universidade. Para ele, nada é complicado quando se faz o que gosta. 2007.
História de Professor – Marcia Peixoto - Considerada uma disciplina difícil pela maioria, a matemática sempre foi uma paixão na vida da professora Marcia, do Colégio Estadual Francisco
Zardo – Curitiba-PR. E ela divide este sentimento com seus alunos por meio de atividades lúdicas em diferentes ambientes da escola. Pessoa de comunicação fácil, ela mantém-se antenada
com a realidade dos jovens e usa muito diálogo para estreitar sua relação com os alunos. 2007.
História de Professor – Cleonice Santana - Muito antes do ensino da história e cultura afrodescendente ter se tornado obrigatório, Cleonice, professora de Geografia do Colégio Estadual
Ivo Leão – Curitiba-PR, tentava levar esta forma de expressão cultural para dentro da escola. Tendo contato com a arte, a música, a luta, a dança e os costumes dos povos africanos, os
jovens aprendem a importância de respeitar nossos antepassados e se tornam sujeitos de sua própria história. 2007.
História de Professor – Antônio Marcos Diniz - Professor de Educação Física do Colégio Estadual Mal. Gaspar Dutra, de Nova Santa Rosa-PR, Antônio Marcos Diniz, valoriza a opinião e
o questionamento dos alunos no seu planejamento participativo. Ele explora em suas aulas não somente a expressão física mas também a oral e a escrita. Suas dinâmicas de grupo
ensinam o jovem a se relacionar melhor entre eles e a lidar com o corpo em mudança . 2009.
História de Professor – Daniela Moscato - Daniela Moscato é uma jovem professora de História no Colégio Estadual Antônio Raminelli, em Cambé-PR. Desde muito cedo ela já sabia que
a sua profissão seria ensinar. Uma escolha que nasceu da admiração por seus professores. Hoje, Daniela quer repetir o exemplo. Não perca este episódio e conheça as iniciativas dessa
professora. 2008.
História de Professor – Ângela Klepa - A professora Angela Klepa, de Campo Mourão-PR, vem incentivando a formação de leitores entre seus alunos jovens e adultos. Quando pequena
adorava romances mas sua mãe a desencorajava desse tipo de leitura. Hoje, ela acredita que o gosto do aluno deve ser respeitado e a partir daí promover o encontro com outros tipos de
literatura. Segundo ela, é assim que se formam leitores para a vida! 2009.
História de Professor – Alcides Rodrigues - O resgate da cultura Kaingang é o projeto de Alcides R. da Silva, professor da Educação Infantil da Escola Estadual Indígena Jykre Tag, em
Chopinzinho-PR. Ele fala sobre o ato de ensinar e a importância de se preservar a língua e a cultura do seu povo. 2010.
História de Professor – Andreo Bolwerk - O professor de Geografia do Col. Est. Edimar Wright de Almirante Tamandaré-PR, Andreo L. Bolwerk, acredita que a escola é um espaço de
socialização do conhecimento e que o ensino deve ser contextualizado, dinâmico e atraente. Dessa forma, os alunos podem se perceber no papel de cidadãos transformadores do espaço
geográfico. Para promover esta modificação de pensamento entre os alunos, Andreo utiliza várias metodologias: canto, dança, encenações teatrais e, até mesmo, o espaço virtual. Venha
conhecer está história de mudanças! 2010.

História de Professor – Sara Katu - Neste episódio Sara Katu, professora Guarani da Escola Estadual Indígena Vera Tupag em Chopinzinho-PR, narra sua experiência como alfabetizadora
dos alunos da reserva indígena em que mora. Ela ressalta a importância de preservar sua língua materna, assim como a cultura Guarani. 2010.

História de Professor – Rosana Duda - A professora Rosana Duda, do Colégio Estadual La Salle – Curitiba-PR, tem um desafio diferente em cada período letivo. Pela manhã, ela trabalha
na sala de recursos e, à tarde, leciona Língua Portuguesa em uma turma com alunos de inclusão. Rosana acredita que, ao se trabalhar com inclusão, é necessário que os professores
abordem constantemente o tema das diferenças e da diversidade. Conheça a história dessa professora e as suas iniciativas em sala de aula. 2010.
História de Professor – Dilson Correa - Apaixonado pelo ato de lecionar, o professor de História do Colégio Estadual Professora Marli Queiroz Azevedo de Curitiba-PR, Dilson Correa,
procura de diferentes formas estimular nos alunos o interesse pelas diversas manifestações da arte. Dilson também acredita que, através da auto-estima, se consegue fazer coisas incríveis,
por isso ele instiga seus alunos a buscarem sempre um algo mais. Conheça a história desse professor e de seus recursos metodológicos. 2010.
História de Professor – John Couto - Apaixonado pelo teatro, o professor John Couto busca fomentar nos seus alunos o interesse por esta arte. Ao perceber a pouca utilização do salão
nobre do colégio em que trabalha e por acreditar que os alunos devem se apropriar dos espaços da escola, ele propôs a formação de um grupo de teatro – o Karabakana no Colégio
Estadual Dr. Francisco Azevedo Macedo - Curitiba-PR. Os resultados obtidos pelo grupo, ao longo de três anos, orgulham pais, alunos e professores. Conheça a história deste professor.
2010.
Ofícios - O programa mostra, a partir dos sujeitos da comunidade escolar, a valorização do trabalho, as particularidades de sua execução e o seu significado para a comunidade na qual está
inserido. Duração: 10 min.

Ofícios – Zélia, a tecelã - Neste programa, a partir da apresentação de seu filho Rene - professor de Arte, a tecelã Zélia Scholz conta sobre o ofício que passou por várias gerações de sua
família e como a tecelagem permeou toda a sua vida. 2011

08/12/2014

Página 6, acervo - TV Paulo Freire

Ofícios – Aorélio, o luthier - Este programa mostra o luthier Aorélio Domingues, contando como a fabricação de instrumentos musicais e a cultura caiçara permeiam a sua vida. Ele
aprendeu o ofício com o mestre Eugênio e hoje repassa o seu conhecimento para os jovens do grupo Mandicuera. Aorélio, o luthier é apresentado por Raísa, uma das integrantes do grupo.
2011
Ofícios – Norma, a restaurateur - O programa Ofícios traz a restaurateur, Norma Santos de Freitas, contando como a culinária típica do litoral paranaense faz parte da sua vida. Quem a
apresenta é Margareth, funcionária da E.E. Faria Sobrinho-Paranaguá-PR, a amiga, que admira o resgate das tradições parnanguaras que Norma realiza em seu restaurante. 2011.
Ofícios – Silvio, o pescador - Neste programa, gravado na Ilha do Mel, o pescador Silvio “Chuvinha” Agostinho Serafim conta como a pesca faz parte da sua vida. Ele revela fatos e
detalhes deste ofício que pretende passar ao seu neto. Quem apresenta o pescador é o aluno Marcio Farias, do Colégio Estadual Lucy Requião – Ilha do Mel, no município de Paranaguá.
2012.
Ofícios – Clarinda, a farinheira - Este programa mostra Clarinda de Andrade Matos, a farinheira, contando como a fabricação de farinha permeou os duzentos anos de história da
comunidade Remanescente João Surá. O ofício passou por várias gerações quilombola, chegando até Eliziane de Andrade Matos, filha de Clarinda e merendeira do Colégio Diogo Ramos
em Adrianópolis. É Eliziane quem apresenta Clarinda, a farinheira e seu belo ofício. 2011.
Ofícios – Deivid, o grafiteiro - Desta vez o programa traz o grafiteiro Deivid “Heal” Reis contando como o Graffiti, em sua vida, passou de admiração a ofício. Ele desenvolveu algumas
técnicas, atento às novidades ligadas às artes visuais, e agora repassa o que aprendeu para jovens de diferentes regiões da cidade de Curitiba. Quem o apresenta é um desses jovens, Alan
“Salmo”, aluno do C.E. Inêz Vicente Borocz, de Curitiba-PR. 2011.
Ofícios – Antonio, o ceramista - Neste episódio, gravado na cidade de Guaíra-PR, o ceramista Antonio Augusto Sobrinho, conhecido por Frei Pacífico, conta sobre seu ofício e a forte
influência da cultura guarani em suas obras. Quem apresenta o ceramista é a professora Marlise Hofstaetter Zanini, do Núcleo Regional de Educação de Toledo. 2012.
Ofícios – Dirceu, o barbeiro - Este episódio, gravado na cidade paranaense de Cascavel, traz o barbeiro Dirceu Tfardoski contando como começou a fazer barbas e a cortar cabelos,
revelando fatos e detalhes deste ofício que abraçou desde a adolescência. Quem apresenta o barbeiro é o professor Wilson Pohl Santana, do Colégio Estadual Padre Pedro Canísio Henz,
de Cascavel-PR. 2012.
Ofícios – Teonísio, o guia de turismo - Este programa, gravado em Foz do Iguaçu e região, traz o guia de turismo Teonísio Hartmann contando como começou a trabalhar nessa profissão
e relata também de como é gratificante mostrar as belezas naturais da região aos turistas de todo o mundo. Quem apresenta o guia de turismo é a aluna Débora Rios, do Curso Técnico em
Guia de Turismo Regional, do Centro Estadual de Educação Profissional Manoel Moreira Pena, de Foz do Iguaçu-PR. 2012.

Ofícios – Arruda, o agricultor - Este episódio, gravado em São Miguel do Iguaçu-PR, traz o agricultor Luiz Carlos Arruda - o “Seu Arruda” - que é apresentado pelo professor Adilor
Demarchi, vice-diretor da Unidade Didático Produtiva do Centro Estadual de Educação Profissional Manoel Moreira Pena, de Foz do Iguaçu-PR. Seu Arruda, defensor da agricultura
orgânica, inovou no sistema de plantação das árvores frutíferas em seu sítio. 2012.
Ofícios – Lucineia, a costureira - Este programa, gravado em Cianorte-PR, traz a costureira Lucineia Ferreira contando sobre sua trajetória no trabalho com costura e a relação desse ofício
à história da cidade. Quem apresenta a costureira é Elaniete Maria de Souza Comitre, mãe de alunos do Colégio Estadual Primo Manfrinato e professora do Curso de Moda da Universidade
Estadual de Maringá - Campus Regional de Cianorte. 2012.
Ofícios – Francisco, o degustador de café - Neste programa gravado em Londrina, região norte do Paraná, Francisco Barbosa Lima conta sobre sua paixão pelo café, como começou a
trabalhar com essa cultura: inicialmente como engenheiro agrônomo e, depois, também com a degustação e a classificação da bebida. Quem apresenta o degustador é a professora Gerusa
Martins Ayres, Coordenadora do Curso Técnico em Alimentos, do Colégio Estadual Polivalente, em Londrina-PR. 2013.
Ofícios – Marco, o perfumista - Neste programa, gravado em Ponta Grossa, na região dos campos gerais do Paraná, Marco Antonio dos Santos revela detalhes relativos à profissão, conta
sobre seu início profissional na área da perfumaria industrial e sobre sua formação. Quem apresenta o perfumista é Miguel Vanderli Carneiro de Moraes, professor do Curso Técnico em
Química, do Colégio Estadual João Ricardo Von Borell du Vernay, de Ponta Grossa-PR. 2013.

Por Dentro da Escola - O programa revela temas pertinentes ao âmbito da escola que extrapolam os conteúdos curriculares. Duração: 15 min.
Por Dentro da Escola – Merendeiras. 2006
Por Dentro da Escola – Merenda. 2006.
Por Dentro da Escola – JOCOPS. 2006.
Por Dentro da Escola – Caixa D'água. 2006.
Por Dentro da Escola – Rede da Vida. 2006
Por Dentro da Escola – Rádio Escola. 2006.
Por Dentro da Escola – Horta. 2006.
Por Dentro da Escola – Jeca Timbúrcio – Por meio desta ação desenvolvida no Colégio Estadual Timbu Velho - Campina Grande do Sul-PR são feitas pesquisas relacionadas ao Bumbameu-boi e folguedos juninos. Relaciona suas influências à tríplice miscigenação da colonização brasileira. Desenvolve danças de quadrilha e o Auto do Boi de Campina Grande do Sul. 2007.

Por Dentro da Escola – Fabricando saúde - Em Pinhalão-PR as alunas do curso de magistério desenvolveram um xampu à base de arruda para solucionar o alto índice de pediculose nos
alunos das creches onde elas faziam estágio. O projeto mobilizou toda a comunidade e desencadeou outras ações na escola. 2007.

Por Dentro da Escola – Valorização - Este programa mostra as alternativas que chegaram à direção da E.E. Bento Munhoz da Rocha Neto – Paranaguá, PR – , junto com professores, pais
e alunos, para reestruturar físico-pedagogicamente a escola, desenvolvendo um projeto que incentiva a valorização cotidiana do espaço escolar e do aprendizado. 2007.
Por Dentro da Escola – Educando com o rio - A E.E. de Porto Camargo – em Porto Camargo – Icaraíma-PR, está situada em uma das maiores e mais importantes unidades de
conservação do Paraná e do Sul do país – o Parque Nacional de Ilha Grande – por isso, a comunidade escolar percebeu a necessidade do envolvimento de forma séria e comprometida em
diversas ações com relação à preservação e conservação da natureza, dentre as quais aquelas que se referem ao aspecto educacional e que visam à questão socioambiental através de
parcerias com diversos setores da comunidade. 2007.
Por Dentro da Escola – Arte indígena Matemática – Projeto Arte Indígena Matemática – E.R.E. Rio das Cobras – na Terra Indígena Rio das Cobras – em Nova Laranjeiras-PR – o projeto
parte da relação existente entre os conteúdos de diversas disciplinas e o artesanato indígena para adequar as aulas ao cotidiano dos alunos e da comunidade. 2007.

Por Dentro da Escola – Contação de histórias – N.R.E. de Cornélio Procópio-PR: desenvolve-se em vários municípios da região, no qual atuam professores e alunos em pesquisa da
memória local. Ao focalizar histórias de pessoas e lugares até então anônimos o projeto de Contação de Histórias ressignifica e fortalece os laços de identidade e o sentimento de pertença.
Visa a valorização e a socialização dessas memórias para a transformação social. 2007.
Por Dentro da Escola – Jovens Alquimistas – Projeto Jovens Alquimistas – E.E. Julio Farah – Ibaiti-PR: para auxiliar no desenvolvimento interativo dos alunos da 5ª série, a professora da
sala de apoio fabrica perfumes de maneira artesanal retirando as essências de flores e frutas colhidas na própria comunidade. 2007.
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Por Dentro da Escola – Jovens Arqueólogos - Projeto Jovens Arqueólogos – C.E. Pedro II – Umuarama-PR: com o intuito de estabelecer uma ligação entre a antropologia, a arqueologia e
as ciências afins, o projeto, a partir de uma atividade de simulação de um sítio arqueológico, faz um do trabalho de investigação e de pesquisa. 2007.

Por Dentro da Escola – Nossa Identidade Africana - Projeto Nossa Identidade Africana – N.R.E. da Área Metropolitana Norte – Campina Grande do Sul-PR: para implementar a lei
10.639/03 um grupo de professoras desenvolveu ações no espaço escolar que possibilita a reflexão de outros significados do processo histórico-cultural dos povos e nações africanas. 2008.

Por Dentro da Escola – Grupo Parafolclórico Pôr-do-sol - Projeto Parafolclórico Pôr-do-Sol: C.E. São Judas Tadeu – Quinta do Sol-PR: A partir de pesquisas no Paraná e no Brasil são
resgatadas danças folclóricas. Os participantes, além de dançar vivenciam a cultura, aprendendo o que significa cada um dos elementos que a compõem. O projeto conta com alunos do
colégio e também com músicos da comunidade, o que gera integração e aprendizado entre eles. Conhecimento e respeito à cultura são o lema deste grupo! 2008.

Por Dentro da Escola – Folclore – Projeto Folclore - C.E. Professora Déa Alvarenga – Londrina-PR: incentiva o conhecimento do folclore brasileiro (usos, costumes, brincadeiras,
alimentação, danças, contos) por meio da integração comunidade/escola. 2008.

Por Dentro da Escola – Papel de bala - O projeto Papel de Bala possibilita aos alunos do C.E. Presidente Castelo Branco, de Toledo-PR, o uso de várias linguagens artísticas e oferece
recursos para o desenvolvimento da expressão plástica e corporal do aluno, bem como, a conscientização ambiental e o desenvolvimento da capacidade criativa. 2009.

Por Dentro da Escola – Arte circense - C.E. São Luís – São João/PR: o Projeto Arte Circense ajuda a resgatar a arte do circo e a autoestima dos estudantes. Por meio das aulas de circo o
medo é superado e a autodisciplina aflora na vida e na sala de aula. A apresentação do projeto em outras escolas da região favorece a interação entre elas. O desafio do projeto é se
superar! 2009.
Por Dentro da Escola – É preciso voar - O projeto É Preciso Voar, do C.E. Rui Barbosa /Agudos do Sul- PR, é uma ação que envolve os jovens da região que têm o sonho de estudar em
uma Universidade. Os alunos se reúnem para discutir questões do ENEM e de vestibulares anteriores, assistem ao programa Eureka, acessam sítios com simulados e tiram dúvidas sobre
seu futuro profissional. 2009.
Por Dentro da Escola – Educação Especial Inclusão - A professora Angelina Carmela Matiskei, chefe do DEEIN, explica como vem sendo tratada a Política Estadual da Educação
Especial, na Perspectiva da Inclusão, dentro das escolas públicas do Paraná. O programa mostra a importância da desmistificação da comunidade escolar com relação a educação inclusiva
e a constante capacitação dos profissionais da educação. 2009.

Por Dentro da Escola – Horta na Escola - C.E. Nossa Senhora da Conceição - Campo Magro-PR. O projeto Horta na escola é desenvolvido a fim de garantir uma alimentação saudável de
alto valor nutricional e de baixo custo, além de criar junto à comunidade escolar uma horta e transformar os alunos em agentes mirins multiplicadores de uma boa qualidade de vida. 2009.

Por Dentro da Escola – Escola de Rede - C.E. Romário Martins – Piraquara-PR: o projeto foi criado para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos da disciplina de Artes,
promovendo a sua democratização através do acesso às ferramentas de tecnologias da informática. 2009.

Por Dentro da Escola – Fórum de Combate à Violência - C.E. Helena Kolody – Colombo-PR O projeto surgiu da necessidade da comunidade escolar discutir e refletir sobre a violência
que cercava o Colégio e os moradores da região. O fórum tem como objetivos básicos: sensibilizar, mobilizar, formar, informar, cobrar direitos negados e propor ações que amenizem as
várias manifestações da violência. Seu maior fruto é a Conferência Municipal de Educação e Violência de Colombo. 2010.
Por Dentro da Escola – Estações de Tratamento de Esgoto por Zonas de Raízes - C.E. Marcílio Dias, sub-sede de Ilha das Peças – Guaraqueçaba-PR: O projeto foi desenvolvido a fim
de buscar uma forma de tratar o esgoto doméstico da comunidade local. O projeto de ETEZR (Estação de Tratamento por Zonas de Raízes) utiliza raízes de plantas para reduzir a
contaminação do solo e do lençol freático. 2010.
Por Dentro da Escola – Clube da Árvore - O Clube da Árvore é um projeto da comunidade escolar Vila Macedo, em Piraquara-PR. O objetivo é conscientizar a população sobre os
cuidados com o meio ambiente, transformando terrenos baldios em espaços arborizados. O projeto fornece mudas de árvores frutíferas e nativas, sobretudo araucárias, para plantio no bairro
e nas escolas da região. 2010.
Por Dentro da Escola – Desafio da Aprendizagem Cognitiva - C.E. Barão do Cerro Azul, Ivaiporã-PR: A ação é desenvolvida a fim de, através do jogo, desenvolver a aprendizagem dos
alunos nas mais diferentes áreas do conhecimento. O projeto enfatiza o jogo como um recurso pedagógico, que, além de atrativo, contribui para o desenvolvimento cognitivo dos alunos.
2010.
Por Dentro da Escola – Coral Walde Rosi Galvão - C.E Walde Rosi Galvão- Pinhais/PR. O coral é formado por alunos e busca valorizar a cultura regional, popular e folclórica, através de
pesquisas, com um repertório que abrange desde paródias elaboradas pelos próprios alunos até cantigas de roda o que permite a percepção e apropriação musical. A ação fomenta a
integração comunidade/escola além de possibilitar ao aluno um conhecimento singular, em relação à cultura nacional. 2011
Por Dentro da Escola – Ribeirão Morangueiro – No C.E. João de Faria Pioli, em Maringá-PR acontece o Projeto Ribeirão Morangueiro que surgiu da necessidade de recuperação e
conservação de um fundo de vale próximo ao Colégio. Atualmente, há uma série de ações voltadas a questões ambientais como a reflexão sobre a produção de lixo, a reciclagem, e fóruns
de discussão com a comunidade. 2011.

Por Dentro da Escola – A Tradição de Santo Antônio e São Gonçalo - O Por Dentro da Escola desta vez mostra a Tradição de Santo Antonio e São Gonçalo na comunidade Quilombola
João Surá em Adrianópolis-PR. No programa vocês verão as ações desenvolvidas no C.E. Diogo Ramos para integrar o conhecimento popular e o conhecimento científico. 2011.

Por Dentro da Escola – Monitoramento do Rio Belo Iguaçu - O episódio mostra as iniciativas dos professores e alunos do CEEP de Curitiba quando descobriram que o “valetão” que
passava na rua ao lado da escola era na realidade um rio. Após a descoberta iniciaram ações educacionais e ambientais em parceria com o C.E. Polivalente de Curitiba e a comunidade.
Dessa forma deram uma identidade para o rio Belo Iguaçu. 2012.

Por Dentro da Escola – Informática Solidária - O episódio do programa Por Dentro da Escola: Informática Solidária traz os alunos do curso técnico de informática do C. E. Padre Carmelo
Perrone, município de Cascavel-PR, que transformam o lixo eletrônico, doado pela comunidade, em recurso didático. 2011.

Recreio com História - No dia-a-dia eles vivenciam muitas experiências. Imaginam, criam, produzem, desenvolvem atividades pessoais ou coletivas. Neste programa, alunos da rede pública
de ensino do Paraná narram suas histórias e mostram que atitude não tem idade. Duração: 5 min.
Recreio com História – Rodrigo Boniatti - O aluno Rodrigo Luiz Boniatti, 17 anos, estuda no C.E. Victor Bussmann, de Campo do Tenente-PR. Ele criou o G3, um robô construído com
sucata de aparelhos eletro-eletrônicos. Rodrigo apresentou o G3 no II Educação Com Ciência, em Antonina e lá foi convidado para participar de uma feira na Universidade de São Paulo
(USP), onde foi premiado. 2007.
Recreio com História – Emanoel da Cruz - Em São José dos Pinhais-PR, o aluno Emanoel da Cruz exerce sua cidadania desde cedo. Ele é vereador mirim e frequenta a Câmara
Municipal semanalmente para acompanhar projetos referentes ao seu colégio e ao seu bairro. Neste programa, você é convidado a ouvir a história deste pequeno menino, grande cidadão.
2007.
Recreio com História – Aline Bortoluzzi - Você é convidado a ouvir a história de uma encantadora aluna do C.E. Laranjeiras do Sul: Aline Sant'Ana Bortoluzzi. Neste programa, ela conta
como começou sua paixão pelo teatro e pelo balé. 2008.

Recreio com História – Evelin Oliveira - A Evelin de Oliveira sempre morou em Ilha Rasa, no município de Guaraqueçaba, litoral do Paraná. É de lá que ela conta a sua história. Lembra
da alegria de um certo dia, quando finalmente ganhou da mãe uma mochila de verdade. Puxe a cadeira, chame os amigos e descubra neste programa qual é o sonho da Evelin. 2008.
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Recreio com História –Thiago Chuba - Thiago Negrão Chuba sempre gostou de Matemática. Há dois anos, participou da segunda Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas e ficou em 21º lugar na classificação do Paraná. Por conta disso, ganhou uma bolsa de estudos e se esforçou pra aprofundar seus conhecimentos. Participou da terceira Olimpíada
e adivinha só o que aconteceu? Neste programa, Thiago conta essa história pra você. 2008.
Recreio com História – Naila Menezes - Naila Menezes de França, aluna do C.E. José Ferreira de Mello de São Jerônimo do Serra-PR, desde criança enfrentou muitas adversidades para
poder estudar. Saía de casa muito cedo, cruzava o rio de barco, andava por uma floresta dita mal-assombrada e só voltava para casa muito tarde da noite. Neste programa ela conta as suas
peripécias de uma forma bem divertida. 2008.
Recreio com História – Eliane Pires - A aluna Eliane Pires, de São Jerônimo da Serra-PR hoje faz o curso de Formação de Docentes mas quando criança passou por boas caminhadas e
situações engraçadas para conseguir chegar a sua escola. Ela conta do dia em que se assustou com uma vaca, fugiu de um cachorro e acabou caindo em um rio. Marque na sua agenda e
venha se divertir com as aventuras da Eliane. 2009.
Recreio com História – Silvia Aramone - No dia-a-dia eles vivem muitas experiências. Imaginam, criam, produzem, desenvolvem atividades pessoais... E por que não dizer, sentem sono.
Muito sono!! É uma história sobre isto que a Silvia Aramone, de São Jerônimo da Serra-PR, tem para contar. Assista e confira!! 2009.

Recreio com História – Jaidson Garcia - Vem da cidade de São Jerônimo da Serra-PR uma história que vai te deixar muito pensativo e talvez até assustado! O aluno Jaidson dos Santos
divide conosco uma história contada por seu avô e que aconteceu durante a Quaresma. Marque no calendário, chame seu avô e venha ouvir a história do Jaidson! 2009.

Recreio com História – Renan Vailati - O aluno Renan Eduardo Vailati, de Laranjeiras do Sul- PR, mostra o que aprendeu com uma das paixões da sua vida – o Teatro!!! - e como foi
possível desenvolver a criatividade e a autoestima além de melhorar o diálogo com as pessoas. Venha conferir essa história e conhecer o mundo mágico e real do Renan! 2009.

Recreio com História – Alex Moreira - Diretamente de São José dos Pinhais-PR, o aluno Alex Pereira Moreira revela como gosta de contar histórias de uma forma diferente! Ele fala como
conseguiu tornar a matéria de um professor do colégio mais interessante, atraindo a atenção de seus colegas. Venha descobrir como o Alex conta suas histórias!. 2009.

Recreio com História – Thiago Mendes - O aluno Thiago Mendes Rosa, da cidade de Curitiba-PR, nos diz que seu objetivo é abrir a mente das pessoas e conta como é possível melhorar
o ambiente em que estudamos. Será que é possível fazer o mesmo no seu colégio? 2009.

Recreio com História – Milene Siqueira - A aluna Milene Siqueira, de Campo Magro-PR, conta a experiência de ter uma câmera na mão. Ela mostra que realizar uma atividade escolar
pode ser divertido e criativo. Ficou curioso para descobrir qual foi a experiência da Milene? Assista ao programa! 2010.

Recreio com História – Janaína Pianaro - A aluna Janaína Pianaro, de Campo Magro-PR, conta a história de um antigo Saloon, local onde no passado aconteceu algo misterioso, e ainda
hoje surpreende os moradores da cidade. Venha conferir o desfeche da lenda contada por Janaína! 2010.
Recreio com História – Estanislau Xondaru - O aluno Estanislau Karai Xondaru nos fala sobre um local muito especial da aldeia onde mora, em Chopinzinho-PR, o Opy'i. Ele revela o que
tem nesse lugar e o que acontece por lá. Ficou curioso para saber o que é? Venha conferir a história de Estanislau.. 2010.
Recreio com História – Daniela Yvarete - A aluna Daniela Yvarete, de Chopinzinho-PR, nos apresenta uma pessoa muito especial: Parapoty. Daniela conta o que elas fazem juntas e
explica porque Parapoty é tão importante. Neste programa, você é convidado a descobrir quem é essa pessoa. 2010.

Recreio com História – Gabriel e Cesar - Os alunos Gabriel e Cesar, do Colégio Estadual Júlio Szymanski, em Araucária-PR, acreditam que o esporte pode mudar a vida das pessoas.
Eles contam que a prática de um esporte os levou a conhecer muitos lugares diferentes. Descubra qual é o esporte praticado por eles, no programa Recreio com História! 2010.

Recreio com História – Rafael Tupa - O aluno Rafael Tupa, de Chopinzinho-PR, conta um pouco da sua vida na aldeia. Ele fala, de maneira especial, de alguns seres pelos quais ele tem
um grande apreço, com exceção de um, do qual ele tem muito medo. Venha descobrir, neste programa, que criatura é essa. 2010.

Recreio com História – Daniel Borges - O aluno Daniel Borges, do Colégio Iraci Salete Stronzek, de Rio Bonito do Iguaçu, apresenta um amigo bem diferente e uma história que lhe foi
contada por alguém muito especial. Você quer saber que história é essa? Descubra assistindo a este programa. O aluno Daniel, do Colégio Iraci Salete Stronzek, de Rio Bonito do Iguaçu,
apresenta um amigo bem diferente e uma história que lhe foi contada por alguém muito especial. Você quer saber que história é essa? Descubra assistindo a este programa. 2010.
Recreio com História – Gabriele Sampaio - A aluna Gabriele Sampaio Pedro nos conta como foi sua participação e de seus colegas na eleição para o Grêmio Estudantil do Colégio
Estadual Julio Szymanski, de Araucária-PR. Veja este exemplo de participação democrática. 2011.
Recreio com História – Mateus Bueno - Neste programa, o aluno Mateus Bueno, do C.E. Walde Rosi Galvão, do município de Pinhais-PR, conta como conheceu, ingressou e tem
participado do grupo de teatro do colégio. Não deixe de conferir essa história! 2011.
Recreio com História – Alberto Kulcheski - E desta vez, o Recreio com História traz o aluno Alberto Kulcheski da E.E. Faria Sobrinho, de Paranaguá-PR. Ele conta sobre uma peça de
teatro que escreveu. O texto mostra a iniciativa de dois irmãos em prol da revitalização de uma praça da cidade. Quer saber se eles conseguiram? Não deixe de conferir neste programa o
desfecho dessa história. 2011.
Recreio com História – Ricardo Marcelino - Ricardo Marcelino, aluno do C.E. João de Faria Pioli, de Maringá-PR, conta como ele iniciou a prática do atletismo através do exemplo do pai.
Fala também sobre as expectativas de, quem sabe um dia, representar o Brasil nas olimpíadas por meio desse esporte. 2012.
Recreio com História – Kaira Armstrong – Neste programa a aluna Kaira Armstrong, do C.E. Santa Bárbara, conta o início da colonização da cidade de Adrianópolis-PR, ilustrada a partir
da Lenda do Boitatá. Venha descobrir como é contada a história deste município do Vale da Ribeira. 2011.
Recreio com História – Guilherme Munhoz - O aluno Guilherme Munhoz, do C.E. João de Faria Pioli, de Maringá-PR, conta como foi a sensação de conhecer o mar e outras
particularidades de sua primeira viagem à praia. Venha conferir esta história neste programa. 2012.
Recreio com História – Sinara Bonini - Neste episódio a aluna Sinara Bonini do Colégio Estadual Pacaembu, de Cascavel-PR, conta como um convite de uma amiga fez com que ela
modificasse sua rotina e se tornasse uma atleta. 2012.
Recreio com História – Laura Frandoloso - Neste episódio, a aluna Laura Fernanda Frandoloso do C.E. Costa e Silva do município de Cascavel-PR, conta como foi o seu primeiro dia de aula no
6º ano. 2013.
Recreio com História – Fernanda Rios - A aluna da Casa Familiar Rural de Nova Laranjeiras-PR, Fernanda Rios , fala sobre como ela ingressou na Casa e como tem sido sua rotina na nova
escola. 2013.
Recreio com História – Michele Potocoski - Neste episódio, a aluna Michele Potocoski do Colégio Estadual do Campo Cerrado das Cinzas, do município de Arapoti-PR, nos conta onde

aprendeu a cantar e o como isso mudou sua vida. 2013.
Recreio com História – Juliane Nielsen - Neste episódio, a aluna Juliane Kimberly Nielsen do Colégio Estadual Casimiro de Abreu, do município de Porto Vitória-PR, nos conta a sua
experiência no projeto vereador mirim: algumas de suas propostas já estão se tornando realidade em sua cidade. 2013.
Tempo de Brincar - programa que apresenta as brincadeiras que fizeram e fazem parte do universo infantil, dentro e fora do espaço escolar. Realizado a partir de gravações externas,
mostra crianças brincando, falando sobre o ato de brincar e convidando os telespectadores à brincadeira. Duração: 5 min.
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Tempo de Brincar – Caçador. 2006.
Tempo de Brincar – Cobra-cega. 2006.
Tempo de Brincar – Rolimã. 2006.
Tempo de Brincar – Futebol de prego. 2006.
Tempo de Brincar – Barquinho/casinha - Meninos moradores da Ilha de Superagüi-PR, inspirados nos barcos dos pescadores, confeccionam barquinhos em miniatura e reproduzem a
pescaria em todos os seus detalhes. Meninas, moradoras da Ilha de Superagüi-PR, constroem e decoram casinhas na areia da praia. 2007.
Tempo de Brincar – Adoletá/Bandeirinha - Crianças de Campina Grande do Sul-PR brincam de Adoletá. Crianças do município de São Jerônimo da Serra-PR brincam de Bandeirinha.
2007.

Tempo de Brincar – Bugalha/Lenço atrás - Crianças de São Jerônimo da Serra-PR, distrito de Taquara, brincam de Bugalha. Crianças de Umuarama-PR brincam de Lenço-atrás. 2007.

Tempo de Brincar – Ameba/Pau de sebo - Alunos da E.E. Aline Picheth, de Curitiba-PR, ensinam a brincar de Ameba. Na E.E. Padre Antônio Vieira, em Francisco Alves, PR, a criançada
se diverte tentando escalar o Pau-de-sebo. 2007.
Tempo de Brincar – Skate/Buldogue - No C.E. Juvenal Mesquita, em Bandeirantes-PR, meninos e meninas curtem brincar de Skate. Já os alunos do C.E. Campos Sales, em Campina
Grande do Sul-PR, mostram que têm fôlego para brincar de Buldogue. 2007.
Tempo de Brincar – Vareta/Elefante Colorido – No C.E. Juvenal Mesquita, em Bandeirantes-PR, os alunos exercitam a concentração para brincar de Vareta. Em Campo Mourão-PR, no
C.E. Vinícius de Moraes, uma das brincadeiras preferidas da garotada é o Elefante Colorido. 2007.
Tempo de Brincar – Carriolinha/Pião - Em Tamarana-PR, alunos do C.E. Profª Maria Cintra de Alcântara mostram como se divertem brincando de Carriolinha. Em São Jerônimo da SerraPR, alunos da E.E. de Vila Nova apresentam a brincadeira de jogar pião. 2008.
Tempo de Brincar – Morto-vivo/Cabo-de-guerra - Crianças do C.E. Érico Veríssimo, em Cambé-PR, brincam de morto-vivo. Alunos do C.E. Juvenal Mesquita, em Bandeirantes-PR,
brincam de cabo-de-guerra. 2008.
Tempo de Brincar – Dança dos Bancos/Careca-cabeludo - Alunos do C.E. Marechal Rondon, de Campo Mourão-PR, mostram como funciona a Dança dos Bancos, sua brincadeira
predileta. Alunos do C.E. Érico Veríssimo, de Cambé-PR mostram como é preciso atenção para brincar de Careca-cabeludo. 2008.
Tempo de Brincar – Burquinha/Roda-disco - Crianças de São Jerônimo da Serra-PR, distrito de Taquara, na E.E. Albino Olegário de Proença, brincam de Burquinha. Alunos da E.E. Santa
Felicidade brincam de Roda-disco em Curitiba-PR. 2008.
Tempo de Brincar – Jacaré/Espirobol - Estudantes do Colégio Estadual Rui Barbosa, em Colombo-PR, pulam, brincam e gastam muita energia na brincadeira Espirobol. Já no Colégio
Estadual Professor Brandão, em Curitiba-PR os alunos mostram como se brinca de Jacaré. 2009.
Tempo de Brincar – Caçador com coringa/Alerta - Na E.E. do Matão, em São Jerônimo da Serra-PR, as crianças escolhem as frutas que farão a brincadeira Alerta ficar mais divertida. E,
em Curitiba, os alunos do C.E. Professor Brandão mostram que para jogar Caçador com Coringa é preciso ter estratégia. 2009.
Tempo de Brincar – Rolimã/Bate figurinha - No C.E. Marechal Gaspar Dutra, em Nova Santa Rosa-PR, os alunos montam seus carrinhos de rolimã e saem para se divertir nas ruas
próximas à escola. Em Campo Mourão, no C.E. Vinícius de Moraes, os meninos montam sua roda para ver quem leva mais figurinhas no Bate Figurinha. 2009.
Tempo de Brincar – Fui lá na horta/Peteca - Em Tamarana-PR, no C.E. Professora Maria Cintra de Alcântara os alunos ensinam que para jogar Fui lá na horta só é preciso juntar uma roda
de amigos no intervalo e aproveitar. E, no C.E. Marechal Gaspar Dutra, em Nova Santa Rosa-PR, os alunos ensinam a a fazer petecas de forma bem fácil e ainda ensinam como se deve
jogar. 2009.
Tem uma Escola no Caminho - O programa busca apresentar a diversidade das escolas paranaenses a partir dos seus sujeitos. Cada episódio procura valorizar a história e resgatar a
singularidade de cada comunidade escolar. Duração 5 min.

Tem uma Escola no Caminho: Costa Viana - Neste episódio, o diretor, uma pedagoga e um professor contam um pouco da história e da importância do Colégio Estadual Costa Viana do
município de São José dos Pinhais-PR. 2012.

Tem uma Escola no Caminho: Rio das Cobras - Neste episódio, uma professora Kaigang e o diretor contam um pouco da história e do cotidiano da Colégio Rural Estadual Indígena Rios
das Cobras, do município de Nova Laranjeiras-PR. 2012.

Tem uma Escola no Caminho: Casa Familiar Rural - Neste episódio, a professora Geografia Nelci Passarin e o professor e engenheiro agrônomo Douglas Antonio Dias contam um pouco
da rotina e do regime de alternância da Casa Familiar Rural Ênio Eduardo Dalla Santa, do município de Nova Laranjeiras-PR. 2012.
Tem uma Escola no Caminho: Cerrado das Cinzas - Neste episódio a diretora Leonilda Maria Amadei Simões e o professor Junior César de Anhaia apresentam um pouco sobre a
realidade dos alunos de uma comunidade rural do município de Arapoti -PR. 2012.

Tem uma Escola no Caminho: Sebastião Paraná - Neste episódio, a pedagoga Vera Lucia Leal da Silva e o diretor Jorge Rodrigues de Melo contam um pouco da história do C.E. Dr.
Sebastião Paraná; falam da importância deste colégio para município de Wenceslau Braz-PR e região. 2012.
Tem uma Escola no Caminho: Gabriela Mistral - Neste episódio, a pedagoga Carmélia Madalena Poleze e o professor João Costa de Oliveira contam um pouco da história do C.E.
Gabriela Mistral de Porto Barreiro-PR. Também ressaltam a perspectiva de formação continuada e direcionada à realidade de seus alunos na recém-implantada UFFS (Universidade Federal
Fronteira Sul) situada próxima ao município. 2013.
Tem uma Escola no Caminho: Medalha Milagrosa - Neste episódio, a professora Andreia Oliveira Wolinski fala um pouco sobre a história e organização da Escola Estadual Medalha
Milagrosa de Ponta Grossa-PR. 2013.

Tem uma Escola no Caminho: Ana Boico Olinquevicz - Neste episódio, a aluna Valéria Angela Martins e a professora de História Susete da Silva falam um pouco sobre as características
do Colégio Estadual Ana Boico Olinquevicz, de General Carneiro-PR. 2013.
Tem uma Escola no Caminho: Maria Joana Ferreira - Neste episódio, a pedagoga Maria Isabel C. da Silva nos conta um pouco da história e da maneira de ensinar da Escola Estadual
Quilombola Maria Joana Ferreira, do município de Palmas-PR. O presidente da comunidade, Alcione Ferreira da Silva e a líder quilombola Maria Arlete Ferreira da Silva falam sobre a
relação entre comunidade e escola. 2013.
Tem uma Escola no Caminho: Professora Maria Aguiar Teixeira - Neste episódio, o professor Antonio Renato Margaridi Junior conta um pouco da história do Colégio Estadual
Professora Maria Aguiar Teixeira, em Curitiba-PR, e também, como o ex-aluno André Luiz Kwasniewski Cardoso, fala sobre o Curso Profissionalizante de Informática, ofertado pelo colégio.
2014.
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Tem uma Escola no Caminho: Júlia Wanderley - Neste episódio, o Diretor Auxiliar do Colégio Estadual Júlia Wanderley, Cristiano André Gonçalves, conta um pouco da história da
instituição, localizada em Curitiba-PR, e cita os cursos técnicos oferecidos. O episódio evidencia o Curso Técnico em Nutrição e Dietética, do qual a professora Anabelle Retondario de Lima
Borba ressalta a importância do estágio supervisionado e a ex-aluna, Adriane de Godoi, comenta sua experiência e a importância da realização do curso para sua atividade profissional.
2014.
Universo Escola - O Universo Escola mostra a diversidade de histórias próprias do ambiente escolar. Duração: 10 min.

Universo Escola – Maria Luzia - A funcionária Maria Luzia Lima, do C.E. Loureiro Fernandes - Curitiba/PR, voltou a estudar depois de ficar 30 anos longe da sala de aula. Venceu vários
obstáculos na vida, esbanja bom humor e distribui carinho para todos que estão à sua volta. 2009.

Universo Escola – Maria Roseli - No Colégio Estadual Vereador Raulino Costacurta, encontramos a funcionária Maria Roseli, que sonha em ser professora desde a sua infância. Apoiada
pela família e pelos colegas de trabalho ela está no caminho: fez o ENEM e conseguiu uma bolsa do PROUNI, servindo de exemplo a todos que querem realizar seus objetivos! 2009.
Universo Escola – TV Szymanski - Os funcionários Alcides e João Carlos, do Colégio Estadual Júlio Szymanski, em Araucária/PR, desenvolveram um projeto de integração da comunidade
escolar, através de um circuito interno de TV. A TV Szymanski, que, de início, serviu para diminuir o tempo de repasse de informações, atualmente é uma ferramenta pedagógica utilizada
por professores e funcionários. 2010.
Universo Escola – Débora Cavalli - No C. E. Alfredo Chaves (Colombo-PR), a diretora Débora Cavalli busca soluções para melhorar o espaço físico e de convivência entre alunos,
professores, funcionários e comunidade. Através da gestão participativa, dos programas Mais Educação e Viva a Escola e de muito diálogo, ela tem conseguido melhorias significativas para
o Colégio. Venha conferir a história desta gestão que está dando certo! 2010.

Universo Escola – Escola Base Iraci Salete Strozak - O Colégio Estadual Iraci Salete Strozak, de Rio Bonito do Iguaçu-PR, é uma Escola Base, o que o faz responsável não apenas por
sua própria estrutura, mas também por outras 5 escolas itinerantes, espalhadas em diferentes regiões do estado e em situação de acampamento e assentamento. O projeto políticopedagógico e a organização do colégio são pensados a partir da realidade dessas comunidades escolares. Venha conferir a história e o diferencial desta escola! 2011.

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Curso de Brigadas Escolares - Oferecido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná em parceria com a Defesa Civil, o curso tem como principal objetivo formar profissionais da
educação para compor as brigadas escolares nos estabelecimentos da rede pública estadual de ensino. Os temas abordados envolvem a apresentação do programa, a defesa civil,
orientações básicas de combate a princípios de incêndio, primeiros socorros, a confecção das plantas de risco das escolas, saídas de emergência e orientações sobre os procedimentos para
execução do Plano de Abandono.Duração: 2min.
Módulo 1 – Brigadas Escolares - Neste módulo, o tema Brigadas Escolares é abordado pelo Capitão Angelotti. 2014
Módulo 2 – Defesa Civil - Neste módulo, o tema Defesa Civil é abordado pelo Capitão Pinheiro. 2014.
Módulo 3 – Plano de Abandono Escolar - Neste módulo, o tema Plano de Abandono Escolar é abordado pelo Major Hiller. 2014.
Módulo 4 – Edificações - Neste módulo, o tema Edificações é abordado pelo Capitão Borba. 2014.
Módulo 5 – Socorro de Urgências - Neste módulo, o tema Socorro de Urgências é abordado pelo Capitão Borba. 2014.
Módulo 6 – Combate a Incêndio - Neste módulo, o tema Combate a Incêndio é abordado pelo Tenente Lucas. 2014.
Curso de Formação - Gestão da Organização Escolar
Curso de Gestão da Organização Escolar - Indicadores Educacionais – Este programa conta com a participação da Diretora de Informações e Planejamento da SUDE -- Vanda Dolci
Garcia, que mostra a importância, para a gestão escolar, dos indicadores educacionais e das informações coletadas pelo Sistema Estadual de Registro Escolar -- SERE e Censo Escolar.
2011.

Curso de Gestão da Organização Escolar: Gestão Democrática - Este programa conta com a participação dos técnicos pedagógicos, Nádia Artigas, Letícia Nunes e Deuseles de Oliveira,
da Coordenação de Gestão Escolar - CGE, que abordam a organização e importância do regimento escolar, o papel das instâncias colegiadas na gestão escolar e a relevância da escola na
rede de proteção social, como forma de subsidiar o desenvolvimento de uma gestão democrática. 2011.
Educação a Distância - Vídeos produzidos para os cursos na modalidade EaD do Departamento de Formação dos Profissionais da Educação do Estado do Paraná que apresentam
diversos temas/conteúdos educacionais.
EaD – Aprendizagem com Mobilidade. 2014. Duração: 27min.
EaD – Formação Tecnológica. 2014. Duração: 10min.
EaD – Elaboração de itens (apresentação). 2014. Duração: 4min.
EaD – Elaboração de itens. 2014. Duração: 4min.
EaD – Matrícula (Curso de documentação e legislação escolar). 2014. Duração: 4min.
EaD – Registro de Classe (Curso de documentação e legislação escolar). 2014. Duração: 3min.
EaD – Horta Escolar. 2014. Duração: 2min.
EaD – Educação Ambiental. 2014. Duração: 6min.
EaD – Metodologia de Ensino dos Jogos Pré-Enxadrísticos (etapa 1). 2014. Duração: 3min.
EaD – Registro de Classe Online. 2014. Duração: 3min.
Formação em Ação - Programa de formação continuada gravado em estúdio, com o formato de mesa-redonda, discute possibilidades de encaminhamentos metodológicos no processo de
ensino-aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento.
A leitura e a problematização no processo de ensino-aprendizagem – Neste programa os professores, Lucimar Donizete Gusmão, Vilma Lenir Calixto, Tiago Ungericht Rocha e Otto
Henrique Martins da Silva fazem uma discussão sobre a dimensão epistemológica da leitura e da problematização no processo de ensino-aprendizagem das diferentes disciplinas do
conhecimento. Eles apontam a importância de o professor compreender essa dimensão e a partir dela conceituar e repensar questões relativas à interpretação, ao texto, explicando também
a diferença entre problematização e resolução de problemas. Além disso, explicam como deve ser feito o encaminhamento metodológico nessa perspectiva. 2014. Duração: 47min.
Hora Atividade - Programa gravado em estúdio, com o formato de mesa-redonda, que discute alternativas metodológicas, assim como o uso de tecnologias pelos professores de uma
disciplina específica em um conteúdo específico. Duração: 45 min.
Hora Atividade – PNLD - O programa tem como convidadas as professoras Maria Eneida Fantin, Neusa Maria Tauschek e Edilson Aparecido Chaves, debate é sobre o Programa Nacional
do Livro Didático – o PNLD – e a escolha do livro didático pelos professores. 2007.
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Hora Atividade – Inclusão Educacional de Deficientes Visuais - O programa tem como convidadas as professoras Angelina Carmela Romão Mattar Matiskei, Míria de Souza Fagundes e
o professor Odilon Sebastião Ribeiro dos Santos, no qual a Inclusão Educacional de alunos com cegueira e baixa visão é o tema de discussão. 2007.
Hora Atividade – Plano de Trabalho Docente - Este programa aborda o Plano de Trabalho Docente e suas principais características, tendo como convidados a professora Maria Eneida
Fantin, da divisão de currículo do Departamento de Educação Básica (DEB) e os professores Ademir Aparecido Pinhelli Mendes, Coordenador do DEB e Benjamin Perez Maia, Coordenador
de Apoio a Direção e Equipe Pedagógica (CADEP). 2007.
Hora Atividade – História e Cultura Afro - O programa aborda a inserção curricular da temática História e Cultura Afrobrasileira e Africana, tendo como convidados as professoras Cristiana
Gonzaga, técnica pedagógica do Departamento de Diversidade da SEED/PR, Marize Felix, professora da rede pública estadual de ensino e o professor Sandro Cavalieri Savoia,
Coordenador de Desafios Educacionais do DEDI – SEED/PR. 2007.

Hora Atividade – Sexualidade - O programa aborda a Sexualidade Humana e a Educação Escolar, tendo como convidadas as professoras Dayana Bruneto e Irene Malheiros, da equipe
Sexualidade Humana do Departamento de Diversidade da SEED/PR e Cybelle Cardozo, professora da rede pública estadual de ensino do Paraná. 2007.

Hora Atividade – Violência e Educação Escolar - O programa aborda a violência e o cotidiano escolar, tendo como convidados os professores José Luciano Ferreira de Almeida e Lia
Burigo, da equipe de Enfrentamento à Violência do Departamento de Diversidade da SEED/PR e a professora Dorotéa Pascnuki Szenczuk, da rede pública estadual de ensino do Paraná.
2007.
Hora Atividade – Prova Brasil - O programa aborda a Prova Brasil, esclarecendo as principais características desta avaliação. Tem como convidadas as professoras Yvelise Arco-Verde,
Superintendente de Educação do Paraná, Marlene Aparecida Comin de Araújo e Katya Aparecida de Carvalho Prust, Técnicas da Diretoria de Programas e Políticas Educacionais da Equipe
de Planejamento e Avaliação da SEED/PR. 2007.
Hora Atividade – Prova Brasil: Língua Portuguesa - O programa tem como convidadas as professoras Marlene Aparecida Comin de Araújo, Técnica da Diretoria e Programas e Políticas
Educacionais da Equipe de Planejamento e Avaliação e Maria de Fátima Navarro Lins Paul, Coordenadora do Departamento de Educação Básica da SEED/PR e o professor Altair Pivovar,
da UFPR. 2007.

Hora Atividade – Prova Brasil: Matemática - O programa tem como convidadas as professoras Katya Aparecida de Carvalho Prust, técnica da Diretoria e Programas e Políticas
Educacionais da Equipe de Planejamento e Avaliação da SEED/PR, Marcia Viviane Barbetta Manosso, técnica pedagógica de matemática do Departamento de Educação Básica da
SEED/PR e Loreni Aparecida Ferreira Baldini, coordenadora de matemática no NRE de Apucarana. 2007.

Hora Atividade – Educação Ambiental - O programa tem como convidadas as professoras Kátia Mara de Jesus e Cristiane Weyand, da equipe de Educação Ambiental do Departamento
de Diversidade da SEED/PR e a professora Natália dos Santos da Silva, Diretora Auxiliar da Escola Estadual Cecília Meirelles. 2007.
Hora Atividade – Educação Fiscal - O programa tem como convidadas as professoras Célia Regina Bovo Passáglia e Zulsi Maria Teixeira Rohr, Técnicas Pedagógicas da equipe de
Educação Fiscal do Departamento de Diversidade da SEED/PR e o professor Wilson Roberto de Paula Sousa, Técnico Pedagógico do NRE de Curitiba. 2007.

Hora Atividade – EJA- Educação de Jovens e Adultos - O programa aborda a EJA a partir da articulação dos conhecimentos de Literatura, Artes e Matemática, tendo como convidadas
Elisiane, professora de Língua Portuguesa, Everaldo Silveira, Professor de Matemática e Rosangela Gonçalves de Oliveira, professora de Arte. 2007.

Hora Atividade – Prevenção às drogas - O programa conta com a participação de Irene de Jesus Andrade Malheiros professora de Biologia e mestre em Educação, Silvio Alves, professor
de História e especializando em Filosofia Moderna e Contemporânea, ambos da Coordenação de Desafios Educacionais Contemporâneos do DEDI/SEED e Dirce Celestino do Amaral,
professor de Química do Colégio Estadual. 2007.
Hora Atividade – Paraná Alfabetizado - O programa conta com a presença da professora Adriana Medeiros Farias, doutoranda em Políticas Públicas; da professora Celma Cristina de
Paiva, Coordenadora do Paraná Alfabetizado do NRE de Jacarezinho; da professora Andrea de Lima Kravetz, Coordenadora do EJA-DET da SEED e do professor Wagner Roberto do
Amaral, chefe do DEDI/SEED. 2008.
Hora Atividade – Viva a Escola - Com a participação da Profª. Yvelise Arco-Verde, Secretária de Educação, da Profª Fatima Ikiko Yokohama, Diretora de Políticas Públicas e Programas
Educacionais e do Prof. Ademir Aparecido Pinhelli Mendes, Coordenador de Integração das Atividades Curriculares, este programa faz uma reflexão sobre a importância de atividades
curriculares voltadas para formação e cidadania. 2009.
Hora Atividade – Violência e Indisciplina na Escola – Com a participação da professora Elisane Fank, Coordenadora de Gestão Escolar da SEED, Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto,
Procurador-Geral de Justiça do Paraná e o professor José Luciano Ferreria de Almeida, Mestre em Educação pela UFPR, este programa discute a violência e a indisciplina no espaço
escolar. 2009.

Hora Atividade – Práticas pedagógicas na EJA (Práticas pedagógicas na EJA/Fase I) - Este programa aborda a temática da Prática Pedagógica na Educação de Jovens e Adultos na
EJA Fase I, tendo como convidados o Doutor em Educação Altair Pivovar, a Educadora da EJA Fase I Rosangela Marchek e a Educanda da EJA fase I Rosenilda Woycik. 2009.

Hora Atividade – As dimensões teórico-metodológicas na EJA (As dimensões teórico-metodológicas das áreas do conhecimento na EJA/Fase I) – Este programa aborda as
concepções teórico-metodológicas das áreas de conhecimento da Educação de Jovens e Adultos. As convidadas são a técnica-pedagógica da EJA/SEED, a professora Jane Cleide Alves, a
Educadora da EJA Fase I, Vanessa Gomes, e a Coordenadora Municipal da EJA do município de Fazenda Rio Grande, Andréia Velter Sellma. 2009.
Hora Atividade – Perfil do Educando da EJA (Perfil do Educando da EJA/Fase I) - Este programa discute “O Perfil do Educando da EJA Fase I”, tendo como convidados a Mestre em
Lingüística, Noemia Hepp Panke, a Coordenadora de EJA do NRE de Guarapuava, Adriana Pinto, e a Coordenadora Pedagógica de EJA Luciana Martins. 2009.

Hora Atividade – Leitura na EJA (Leitura como centralidade no currículo da EJA/Fase II e Ensino Médio) - Este programa aborda a importância da leitura para o currículo da Educação
de Jovens e Adultos tem como convidados a professora de Língua Portuguesa, mestre em Educação, Inês Atreia, e os professores, de Matemática, Maria Tereza Carneiro Soares e, de
Artes, Guilherme Romanelli, ambos doutores em Educação. 2009.

Hora Atividade – Cadernos de EJA (As dimensões teórico-metodológicas da Coleção de Cadernos de EJA/MEC/SECAD) - Este programa discute as questões teórico-metodológicas e
o uso da Coleção dos Cadernos de EJA do Ministério da Educação. O programa traz o tema central da coleção - o trabalho - para explicar como ela pode ser um instrumento para a prática
pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, tendo como convidados o Professor Francisco José Carvalho Mazzeu, doutor em Fundamentos da Educação, o Professor Marcio Ricardo
Forigo do CEEBJA CEAD Poty Lazzarotto e a Professora Christiane Dávila Scremin. 2009

Hora Atividade – Organização do Trabalho Pedagógico - Ciências Humanas - Este programa aborda a temática da Organização do Trabalho Pedagógico das Ciências Humanas a partir
das Diretrizes Curriculares Estaduais, tendo como convidados o Mestre em Educação Edilson Aparecido Chaves, a Mestre em Geografia Gisele Zambone e a Mestre em Tecnologia Samara
Feitosa. 2009.
Hora Atividade – Organização do Trabalho Pedagógico - Ciências Naturais - Este programa aborda a temática da Organização do Trabalho Pedagógico das Ciências Naturais a partir
das Diretrizes Curriculares Estaduais, tendo como convidados o Mestre em Educação Danislei Bertoni, a Mestre em Educação Marina de Lurdes Machado e a Especialista em Didática do
Ensino Superior Jussara Turin. 2009.
Hora Atividade – A Programação Didático-pedagógico do PDE - Este programa tem como tema o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE e aborda duas temáticas, a produção
didático-pedagógica e a relação de orientação entre o professor PDE e o orientador das instituições de ensino superior e tem como convidadas as professoras Monica Ribeiro da Silva, Iara
Aparecida Sheibe Franco Godoy e Maria Aparecida Souza Bremer. 2010.
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Hora Atividade – Organização do Trabalho Pedagógico no ensino de Ciências e Matemática - Este programa tem como tema a Organização do Trabalho Pedagógico das Disciplinas de
Matemática e de Ciências e aborda questões como a dimensão histórica de cada disciplina e os conteúdos estruturantes. Os convidados são os professores Everaldo dos Santos e Marcos
Rocha e a professora Lucimar Donizete Gusmão. 2010.
Hora Atividade – Organização do Trabalho Pedagógico de Filosofia, Ensino Religioso e Arte - A Organização do Trabalho Pedagógico das disciplinas de Filosofia, Ensino Religioso e
Arte, as questões que envolvem a constituição de cada disciplina e a interdisciplinaridade estruturam este programa. Os convidados são os professores Elói Corrêa dos Santos e Juliano
Orlandi e a professora Viviane Paduim. 2010.
Hora Atividade – Organização do Trabalho Pedagógico – Língua Estrangeira Moderna, Língua Portuguesa e Educação Física - Este programa tem como tema a Organização do
Trabalho Pedagógico das Disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna e de Educação Física e aborda questões como o que constitui uma Educação Física Escolar e a
discussão das mudanças no contexto social e político se faz presente no cotidiano das disciplinas de Línguas. Os convidados são as professoras Solange Maria do Nascimento e Nilva
Conceição Miranda e o professor Rodrigo Tramutolo Navarro. 2010.
Hora Atividade – Gênero e Diversidade Sexual na Escola – Este programa discute o tema Gênero e Diversidade Sexual na Escola, abordando seu significado, sua importância como
política pública, como se apresenta no âmbito escolar e a influência da mídia nessa questão. Participam deste debate as professoras Dayana Brunetto Carlin dos Santos, Melissa Colbert
Bello e Kátia Cristina Dias da Costa.2010.
Hora Atividade – Educação do Campo - Este programa discute a trajetória histórica e política da Educação do Campo. Os convidados são: Daniela Carla de Oliveira, Técnica-Pedagógica
da Coordenação da Educação do Campo da SEED/Paraná; Marileide Teresinha Zanini, Diretora do C.E. São Francisco do Bandeira, no município de Dois Vizinhos/PR; e o aluno Natanael
Ricardo Zuanazzi. 2010

Hora Atividade – Línguas Indígenas - Este programa discute As Línguas Indígenas no Projeto Político Pedagógico das Escolas Indígenas, por meio das diretrizes para o ensino formal e da
importância sócio-cultural e pedagógica do ensino dessas línguas. Os convidados são: Florêncio Rekaig Fernandes, representante da etnia Kaingang e pedagogo do C.E. Indígena Cacique
Trajano, da Terra Indígena Marrecas (Turvo/PR); Justino Karaí Apontes de Souza, representante da etnia Guarani e professor de Língua Guarani e Kaingang do C.E. Indígena Verá Tupâ, da
Terra Indígena Mangueirinha (Chopinzinho/PR); e Cristina Cremonese, Coordenadora da Área de Educação Escolar Indígena, do Departamento de Diversidade da SEED/PR. 2010.

Hora Atividade – CELEM - O programa discute A Língua Estrangeira Moderna, a importância social e pedagógica do ensino de Língua Estrangeira Moderna, a Formação Docente e o
surgimento do Centro De Línguas Estrangeiras Modernas, o CELEM Traz como convidados Reginaldo Ferraz, Coordenador Estadual do CELEM e do C.E. Pedro Macedo; a Professora de
Língua Italiana Sonia Terezinha Dalpisol Pereira; e também Deuzita Cardoso da Silva, diretora do C.E. Pedro Macedo. 2010.

Hora Atividade Especial – Programas que resultam das conferências do PDE. Duração: de 60 a 90 min.
Hora Atividade Especial – Olgária Matos - O programa apresenta a palestra realizada pela professora Olgária Chain Féres Matos, Professora PHD em Filosofia, da Universidade de São
Paulo (USP), intitulada Cidadania e Cultura: philia e sociedade. Enfoque na Educação. 2007.

Hora Atividade Especial – Carlos Rodrigues Brandão – O programa apresenta a palestra realizada pelo professor Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo PHD em Ciências Sociais e
professor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), intitulada Cultura e Educação. 2007.

Hora Atividade Especial – Acácia Zenaida Küenzer - O programa apresenta a palestra A Educação no contexto do mundo do trabalho, realizada no 1º Seminário Temático do PDE, pela
professora Acácia Zeneida Küenzer, doutora em Educação: História, Política, Sociedade pela PUC - São Paulo. 2007.

Hora Atividade Especial – Lízia Helena Nagel O programa apresenta a palestra Conhecimento e teorias pedagógicas, realizada no 1º Seminário Temático do PDE, pela professora Lízia
Helena Nagel, doutora em Educação: História, Política, Sociedade pela PUC - São Paulo. 2007.

Hora Atividade Especial – Miguel Rojas - O programa apresenta a palestra Imaginários pedagógicos e o contexto educacional ibero-americano, realizada no 2º Seminário Temático do
PDE, pelo professor Miguel Rojas Mix, doutor em Filosofia da Arte, História da América e Filologia Românica pela Universidade de Köln, na Alemanha. 2008.

Hora Atividade Especial – Nilson Marcos Dias Garcia - O programa apresenta a palestra Ciência, conhecimento escolar e suas relações, realizada no 2º Seminário Temático do PDE, pelo
professor Nilson Marcos Dias Garcia, doutor em Educação pela USP. 2008.

Hora Atividade Especial – Ligia Regina Klein - O programa apresenta a palestra Educação, Mídia, Tecnologia e seus embates, realizada no 2º Seminário Temático do PDE, pela
professora Lígia Regina Klein, doutora em Educação: História, Política, Sociedade pela PUC- São Paulo. 2008.

Hora Atividade Especial – Newton Duarte - O programa apresenta a palestra Conhecimento das teorias pedagógicas, realizada no 1º Seminário Temático do PDE, pelo professor Newton
Duarte, doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas e Pós-doutor pela Universidade de Toronto, no Canadá. 2008.

Hora Atividade Especial – José Manoel Moran - O programa apresenta a palestra Tecnologias educacionais frente aos atuais desafios, realizada no 2º Seminário Temático do PDE, pelo
professor José Manoel Moram, doutor em Educação pela PUC-São Paulo. 2008.

Hora Atividade Especial – Beto Almeida - O programa com o jornalista Beto Almeida, graduado em Comunicação Social e mestrando em Comunicação Social pela UnB, aborda o tema
Educação, mídia, ideologia e seus embates. 2008.
Hora Atividade Especial – Geovanni Antonio Pinto Alves - O programa com o professor Geovanni Antonio Pinto Alves, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, aborda o tema A
educação no contexto do mundo do trabalho. 2008.
Hora Atividade Especial – Paollo Nosella - Este programa apresenta a palestra com o professor Paollo Nosella, doutor em Filosofia da Educação pela PUC-São Paulo, que aborda a
relação trabalho-educação. 2008.
Hora Atividade Especial – Helena Costa Lopes de Freitas - Este programa apresenta a palestra com a professora Helena Costa Lopes de Freitas, doutora em Educação pela Unicamp,
que aborda o tema Prioridades e desafios atuais da formação docente. 2008.
Hora Atividade Especial – Mônica Ribeiro da Silva - Este programa apresenta a palestra Currículo: discussão conceitual, realizada nos Seminários Temáticos do PDE, pela professora
Mônica Ribeiro da Silva, doutora em Educação pela PUC-São Paulo. 2009.

Hora Atividade Especial – Newton Duarte II - Este programa apresenta a palestra A superação do esfacelamento do currículo realizado pelas pedagogias relativistas, realizada nos
Seminários Temáticos do PDE, pelo professor Newton Duarte, doutor em Educação pela Unicamp e Pós-doutor pela Universidade de Toronto, no Canadá. 2009.

Hora Atividade Especial – Lucíola Licínio de Castro Paixão dos Santos - Este programa apresenta a palestra Currículo: desafios contemporâneos, realizada nos Seminários Temáticos
do PDE, pela professora Lucíola Licínio de Castro Paixão Santos, doutora em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Londres. 2009.
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Hora Atividade Especial – Maria Aparecida da Silva - Este programa apresenta a palestra Currículo e Pós-modernidade: Implicações para a prática pedagógica, realizada nos Seminários
Temáticos do PDE, pela professora Maria Aparecida da Silva, doutora em Educação pela Unicamp. 2009.

Hora Atividade Especial – Mário Lisbôa Theodoro / Luciana de Barros Jaccoud / Maria Tarcisa Silva Bega / José Antônio Peres Gediel / Carlos Frederico Mares de Souza Filho Este programa apresenta a palestra Vinte anos de Constituição Cidadã, realizada no Seminário “Política Social e Desenvolvimento – 20 anos de Constituição Cidadã”, promovido pelo
IPARDES - em parceria com o IPEA, pelos palestrantes Dr. Mário Lisbôa Theodoro e Dra. Luciana de Barros Jaccoud, representando o IPEA; a Dra. Maria Tarcisa Silva Bega e o Dr. José
Antônio Peres Gediel, pela UFPR, e Dr Carlos Frederico Mares de Souza Filho pela Procuradoria Geral do Estado do Paraná. 2009.

Hora Atividade Especial – Itamar Mendes da Silva - Este programa apresenta a palestra Possibilidades e Limites do Professor no Contexto Curricular da Educação Básica, realizada
dentro do Ciclo de Palestras do PDE, pelo professor Itamar Mendes da Silva, doutor em Educação pela PUC-SP. 2009.

Laboratório Escolar - O programa Laboratório Escolar tem por objetivo apresentar as experiências de laboratórios como uma alternativa pedagógica para aulas de Matemática, Física,
Química e Biologia. Duração:

Laboratório Escolar – Introdução - O Professor Doutor em Educação Marcos Rocha fala sobre a importância do laboratório escolar enquanto recurso pedagógico, concepção destas
atividades na escola e da necessidade da preparação, organização e sistematização prévia destas atividades antes da realização das aulas. 2014.

Laboratório Escolar – Matemática - O professor de Matemática Wellington Schuhli de Carvalho apresenta, neste episódio, um experimento de sólidos de revolução com os quais se pode
abordar conteúdos de geometria espacial e analítica. 2014.

Laboratório Escolar – Física - O Professor Doutor em Educação Marcos Rocha realiza a montagem do equipamento Processador Eletrônico Digital e fala sobre potenciais utilizações nas
aulas de Física. 2014.

Laboratório Escolar – Química - Nesse episódio, o professor Leandro Bossy Schip apresenta dois experimentos: um de combustíveis e oxidantes e outro referente a produção de gás
hidrogênio. 2014.

Laboratório Escolar – Biologia - Neste episódio, o professor de Biologia Felipe Veiga faz a montagem de um terrário e apresenta potenciais utilizações de tal experimento na utilização do
microscópio e estufa. 2014.
Nós da Educação - Programa de entrevista sobre temas pertinentes à Educação, como Inclusão, Gestão Escolar, Educação do Campo, Leitura, etc. A abordagem dessa temática é feita por
um teórico convidado. Duração: 60 min e 30 min
Nós da Educação – Yvelise Arco-Verde - Este programa aborda a Gestão das Políticas Educacionais no Estado do Paraná, tendo como convidada a Profª Yvelise Freitas de Souza Arco
Verde, que é Doutora em Educação pela PUC-SP e Superintendente da Educação do Estado do Paraná. 2006.

Nós da Educação – Carlos Alberto Faraco – Este programa aborda a temática dos gêneros textuais na Língua Portuguesa, tendo como convidado o Prof. Carlos A. Faraco, que é PósDoutor pela University of California, UCLA, Estados Unidos. 2006.
Nós da Educação – Marta Moraes - Este programa aborda a temática da formação de leitores, tendo como convidada a Profª Marta Morais da Costa, que é Doutora em Literatura Brasileira
pela USP. 2006.
Nós da Educação – Vitor Henrique Paro - Este programa aborda a temática da gestão escolar e as várias facetas do espaço escolar, tendo como convidado Vitor Henrique Paro, que é
Livre-docente em Gestão Escolar pela USP. 2006.
Nós da Educação – Pedro Pontual - Este programa aborda a temática da Educação de Jovens e Adultos, tendo como convidado Pedro Pontual, que é Graduado em Psicologia e é
presidente do Conselho de Educação de Adultos da América Latina, CEAAL, México. 2006.
Nós da Educação – Elba de Sá Barretto - Este programa aborda a temática dos Ciclos Escolares, tendo como convidada Elba Siqueira de Sá Barretto, que é Doutora em Sociologia pela
USP. 2006.
Nós da Educação – Ileize Fiorelli - Este programa aborda a temática do Ensino de Sociologia no Brasil, tendo como convidada Ileize Luciana Fiorelli Silva, que é Doutora em Sociologia
pela USP. 2006.

Nós da Educação – Ricardo Santos - Este programa aborda as várias técnicas agrícolas, tendo como convidado Ricardo Santos, que é Doutor em Fitotecnia (Produção Vegetal) pela
Universidade Federal de Viçosa. 2006.

Nós da Educação – Maria de Los Angeles Pupo – Este programa aborda a temática da Educação e Utilização da Mídia Televisiva em Cuba, tendo como convidada a Mestre Maria de Los
Angeles Pupo, que é professora da Universidade de Havana. 2006.

Nós da Educação – Fátima Freitas - Este programa aborda a temática da Diversidade Cultural e Antropologia, tendo como convidada Fátima e Silva de Freitas, que é Mestre em
Antropologia Social pela UFPR. 2006.

Nós da Educação – Andréia Maria Pereira de Oliveira - Este programa aborda a temática do Ensino da Matemática, tendo como convidada Andréia Maria Pereira de Oliveira, que é mestre
em Educação Matemática e professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. 2006.
Nós da Educação – Moaci Alves Carneiro - Este programa aborda a temática da Educação Especial no Brasil, tendo como convidado o Prof. Moaci Alves Carneiro, que é Pós-Doutor em
Planejamento de Educação pela Universidade de Harvard. 2006.
Nós da Educação – Ana Maria Araújo Freire - Este programa aborda a biografia de Paulo Freire, tendo como convidada a Profª Ana Maria Araújo Freire, que é Doutora em Educação.
2006.
Nós da Educação – Luiz Geraldo Santos da Silva - Este programa aborda a temática do Ensino de História, tendo como convidado Luiz Geraldo Santos da Silva, que é Pós-Doutor em
História do Brasil Colônia, pela USP. 2006.
Nós da Educação – Roberto Filizola - Este programa aborda a temática do Ensino de Geografia, tendo como convidado Roberto Filizola, que é Mestre em Geografia Física, pela USP.
2006.
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Nós da Educação – Isabel Marques - Este programa aborda o Ensino da Arte e suas Diferentes Linguagens, tendo como convidada a professora Isabel Maria Meirelles de Azevedo
Marques, graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo (1987), Mestre em MA in Dance Studies - Laban Centre For Movement And Dance (1989) e Doutora em Educação pela
Universidade de São Paulo (1996). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Dança, atuando principalmente nos seguintes temas: linguagem, arte e interatividade, dança,
contemporaneidade, corpo, poesia/dança, dinâmicas sociais. Dirige o Caleidos Cia. de Dança. 2006.

Nós da Educação – Marcia Santos de Menezes - Este programa aborda a temática do Ensino da Biologia, tendo como convidada a Profª Márcia Santos de Menezes, que é Doutora em
Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. 2007.

Nós da Educação – Nilson Cesar Fraga - Este programa aborda as questões sobre Guerra do Contestado e movimentos sociais do Paraná, tendo como convidado o prof. Nilson César
Fraga, que é Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela UFPR. 2007.

Nós da Educação – Gaudêncio Frigotto - Este programa aborda as questões sobre as Políticas Públicas na Educação, tendo como convidado o prof. Gaudêncio Frigotto, que é Doutor em
Educação pela Universidade Católica de São Paulo e Professor Titular da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 2007.

Nós da Educação – Paulo Vieira Neto - Este programa aborda a Leitura e a Literatura tendo como convidado o professor Paulo Vieira Neto, que é Doutor em Filosofia pela USP e professor
de Filosofia da UFPR. 2007.

Nós da Educação – Maria Encarnação Beltrão Sposito - O programa com a professora Maria Encarnação Beltão Sposito, Pós-Doutora em Geografia pela Université Paris I, aborda o livro
didático e o seu papel na educação. 2007.

Nós da Educação – Maria Inês Hamann Peixoto - O programa aborda a Arte e a Educação, o processo de criação artística e a humanização através da arte, tendo como convidada a Profª
Maria Inês Hamann Peixoto, Doutora em Educação pela Unicamp. 2007.

Nós da Educação – Maria Tereza Carneiro Soares - O programa conta com a participação da Profª Maria Tereza Carneiro Soares, graduada em Matemática, Mestre e Doutora em
Educação, que trata sobre a Educação Matemática, formação de professores, políticas públicas e novas tecnologias aplicadas à educação. 2007.

Nós da Educação – Luís Fernando Cordeiro - Este programa aborda o ensino de Física e a Teoria da Aprendizagem Significativa, sua importância e aplicabilidade, tendo como convidado
o professor Luis Fernando Cordeiro, professor de Física no Ensino Médio e Mestre em Educação pela UFPR. 2007.

Nós da Educação – Rodrigo Brandão - Este programa aborda o movimento iluminista e suas relações com a filosofia e a literatura, discute ainda as representações sociais, a construção
das identidades e o papel da ciência na sociedade contemporânea, tendo como convidado o professor Rodrigo Brandão, Doutor em Filosofia pela USP. 2007.

Nós da Educação – Sueli Fernandes - Este programa aborda a surdez em temáticas como: a inclusão, a legislação, as metodologias de ensino para surdos, a língua brasileira de sinais e o
ensino bilíngue, tendo como convidada a professora Sueli Fernandes, professora de ensino especial e Doutora em Letras pela UFPR. 2007.

Nós da Educação – Marília Gomes de Carvalho - Este programa aborda o conceito de gênero em temáticas como: o conceito de gênero e suas relações com a educação, com a
sexualidade e com a mídia, tendo como convidada a professora Marília Gomes de Carvalho, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pós-Doutora pela Universite de Technologie de
Compiegne. 2007.

Nós da Educação – Sonia Fátima Schwendler - O programa com a professora Sonia Fátima Schwendler, Mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Santa Maria, aborda a
Educação do Campo em temáticas como: a luta histórica pela terra, as relações de gênero na luta pela terra e o ensino do campo; a educação do campo no Paraná. 2007.

Nós da Educação – Paulo Vinicius Baptista da Silva - O programa com o professor Paulo Vinicius Baptista da Silva, Doutor em psicologia pela PUC-São Paulo, aborda a Cultura Afro em
temáticas como: a história do negro e o preconceito no Brasil; o livro didático, o convívio entre os povos e a dominação racial; o discurso racial na mídia e o negro no mercado de trabalho.
2007.
Nós da Educação – Francisco Mendonça – O programa com o professor Francisco de Assis Mendonça, Pós-Doutor em Geografia pela Universidade de Sorbone, na França, aborda a
Educação Ambiental em temáticas como: As representações da natureza; sociedade de consumo e desenvolvimento sustentável; clima e meio ambiente; lixo e reciclagem; a Educação
Ambiental na escola. 2007.
Nós da Educação – Astrid Baecker Avila - O programa com a professora Astrid Baecker Avila, Mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, aborda a Educação
Física em temáticas como: a origem da ginástica e a Educação Física em temáticas como: a origem da ginástica e a a Educação Física; Esportivização, cultura corporal, dança e movimentos
sociais e a Educação Física como disciplina. 2007.
Nós da Educação – Angelo Ricardo de Souza - O programa com o professor Angelo Ricardo de Souza, Doutor em Educação pela PUC-São Paulo, aborda a gestão democrática na escola
pública. 2007.
Nós da Educação – Carlos Antunes - O programa com o professor Carlos Roberto Antunes dos Santos, Pós-Doutor em História pela Universidade de Paris, aborda em uma perspectiva
histórico-cultural – a alimentação e a comida em suas formas de sociabilidades e identidades. 2007.
Nós da Educação – Alba Zaluar - O programa com a professora Alba Zaluar, Doutora em Antropologia pela USP, aborda a prevenção ao uso indevido de drogas em temáticas como:
pobreza, juventude, violência e cidadania. 2007.
Nós da Educação – Guacira Lopes Louro - O programa com a Profª Guacira Lopes Louro, Doutora em Educação pela Unicamp, aborda a discussão crítica e histórica das questões de
gênero e sexualidade na escola. 2007.
Nós da Educação – Germano Bruno Afonso - O programa com o professor Germano Bruno Afonso, Pós-Doutor em Astronomia pelo Centro de Estudos e Pesquisas Geodinâmicas e
Astronômicas de Paris, aborda a astronomia dos povos antigos, principalmente dos indígenas brasileiros em relação aos povos africanos. 2007.

Nós da Educação – Andréia Queiroga Barreto – O programa com a professora Andréia Queiroga Barreto, Pedagoga, especialista em Administração Escolar pela USP, aborda a
metodologia de alfabetização de Jovens e Adultos. 2007.
Nós da Educação – Maria Célia Barbosa Aires – O programa com a professora Maria Célia Barbosa Aires, Mestre em Educação pela UnB, aborda a avaliação da Educação de Jovens e
Adultos e a especificidade dessa modalidade de ensino. 2007.
Nós da Educação – Ilma Passos Alencastro Veiga – O programa com a professora Ilma Passos Alencastro Veiga, Pós-Doutora em Educação pela Unicamp, aborda a construção do
Projeto Político Pedagógico da escola. 2007.
Nós da Educação – Wagner Roberto do Amaral - O programa com o professor Wagner Roberto do Amaral, Mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista, aborda a
alfabetização no Paraná através do Programa Paraná Alfabetizado. 2007.
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Nós da Educação – Ana Lúcia de Albuquerque Schulmam e Luiz Fernardo Amarante - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe Ana Lúcia de Albuquerque Schulmam,
Especialista em Alfabetização e Gestão Escolar; e Luiz Fernando Amarante, Mestre em Medicina, para falarem sobre Educação e saúde vocal. 2008.
Nós da Educação – Jane de Almeida - O programa com a professora Jane de Almeida, Pós-doutora em História da Arte e Arquitetura pela Universidade de Harvard, aborda o Cinema
através das discussões sobre Semiótica e Artes Visuais. 2008.
Nós da Educação – Daria Jaremtchuk - O programa com a Profª Daria Jaremtchuk, Doutora pela Escola de Comunicação e Artes da USP, aborda a Arte brasileira em temas como:
influências e expressões artísticas contemporâneas. 2008.

Nós da Educação – Jimena Furlani - O programa com a professora Jimena Furlani, Doutora em Educação pela UFRGS, aborda a sexualidade humana na escola. 2008.

Nós da Educação – Francisco Mauricio Bieniacheski – O programa com o professor Francisco Mauricio Bieniacheski, Mestre em Educação pela PUC-Paraná, aborda a Educação Para o
Trânsito em temas como a segurança no trânsito e o papel da escola nessas discussões. 2008.

Nós da Educação – Demétrius Gonzaga de Oliveira – O programa com o Delegado Titular do Núcleo de Combate ao Cibercrime, Demétrius Gonzaga de Oliveira, formado em Direito pela
Faculdade de Direito de Curitiba, aborda o Cibercrime em suas características e a utilização da internet como ferramenta segura. 2008.

Nós da Educação – José Manuel Moran - O programa com o professor José Manuel Moran, Doutor em Ciências da Comunicação pela USP, aborda o uso da internet na educação, em
temas como a aplicação das diferentes mídias na educação e a aprendizagem colaborativa. 2008.

Nós da Educação – Gaudêncio Frigotto (2) - O programa com o professor Gaudêncio Frigotto, Doutor em Educação: História, Política e Sociedade pela PUC-São Paulo, aborda a
Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos. 2008.

Nós da Educação – Edmilson Lenardão - O programa com o professor Edmilson Lenardão, Mestre em Educação pela UEM, aborda a concepção da disciplina Fundamentos Históricos da
Educação na formação de docentes. 2008.

Nós da Educação – João Gasparin - O programa com o professor João Luiz Gasparin, Doutor em Educação pela PUC-São Paulo, aborda a Organização do Trabalho Pedagógico no curso
de formação de professores. 2008.
Nós da Educação – Paulino Orso - O programa com o professor Paulino José Orso, Doutor em Educação pela Unicamp, aborda os Fundamentos Filosóficos da Educação na formação de
docentes. 2008.
Nós da Educação – Marta Sueli de Faria Sforni - O programa com a professora Marta Sueli de Faria Sforni, Doutora em Educação pela USP, aborda o diálogo entre a Educação Básica e
o Ensino Superior. 2008.
Nós da Educação – Tania Baibich-Faria - O programa com a professora Tânia Maria Baibich-Faria, Doutora em Psicologia Social pela USP, aborda a diversidade na escola, explorando as
noções e o alcance do preconceito. 2008.

Nós da Educação – João Batista Martins - O programa com o professor João Batista Martins, Doutor em Fundamentos da Educação pela Universidade Federal de São Carlos, aborda os
Fundamentos Psicológicos da Educação e a Abordagem Multirreferencial na produção do conhecimento. 2008.

Nós da Educação – Ileizi Fiorelli (2) - O programa com o professora, Ileizi Luciana Fiorelli Silva, Doutora em Sociologia pela USP, aborda os Fundamentos Sociológicos da Educação em
temas como a Função Social da Educação e a relação Educação e Trabalho. 2008.

Nós da Educação – Orliney Maciel Guimarães – O programa com a professora Orliney Maciel Guimarães, Doutora em Química Analítica pelo Instituto de Química da USP e professora da
UFPR, aborda o tema Formação de Professor de Química. 2008.

Nós da Educação – Fátima Regina Teixeira de Salles Dias - O programa com a professora Fátima Regina Teixeira de Salles Dias, Especialista em Educação Infantil, aborda a
Organização do Trabalho pedagógico e a produção do conhecimento na Educação Infantil. 2008
Nós da Educação – Marlene Rosa Cainelli – O programa com a professora Marlene Rosa Cainelli, Doutora em História Social pela UFPR, aborda o ensino de história, a formação de
professores e alternativas para a prática em sala de aula. 2008.
Nós da Educação – Silvia Meletti – O programa com a professora Silvia Márcia Ferreira Meletti, Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, aborda a
Educação Especial em temas como as propostas de inclusão e o papel da escola e do professor nesse processo. 2008.
Nós da Educação – Claudia Chueire de Oliveira – O programa com a professora Claudia Chueire de Oliveira, Doutora em Educação pela Unicamp, aborda a prática na formação de
docentes. 2008.
Nós da Educação – Dinah Vasconcellos Terra – O programa com a professora Dinah Vasconcellos Terra, Doutora em Ciências da Educação pela Universidad de Barcelona, aborda o
tema Avaliação em Educação Física Escolar. 2008.
Nós da Educação – Maria Regina Clivati Capelo - O programa com a professora Maria Regina Clivati Capelo, Doutora em Educação, Sociedade e Cultura pela Unicamp, aborda o tema
Políticas Públicas para a Diversidade. 2008.
Nós da Educação – Silvia Araújo - O programa com a professora Silvia Maria Pereira Araújo, Doutora em Ciências da Comunicação pela USP e Pós-doutora em Sociologia do Trabalho
pela Università degli Studi di Milano, aborda o tema Sociologia do Trabalho. 2008.
Nós da Educação – Maria Aparecida da Silva - O programa com a professora Maria Aparecida da Silva, Doutora em Educação pela Unicamp, aborda o tema Currículo e Formação de
Professores. 2008.
Nós da Educação – Monica Ribeiro da Silva - O programa com a Profª Monica Ribeiro da Silva, Doutora em Educação, aborda as práticas e desafios escolares em relação ao currículo do
PROEJA. 2009.
Nós da Educação – Regina Lúcia Mesti - O programa com a Profª Regina Lucia Mesti, Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-São Paulo, aborda o PROEJA: metodologia,
avaliação e questão da aprendizagem no aluno jovem e também a importância do processo de significação do conhecimento e a sua relação com a organização do trabalho pedagógico.
2009.
Nós da Educação – Sergio Said Staut Junior – O programa com a participação do professor e advogado Sergio Said Staut Jr. aborda o tema Direitos Autorais. 2009.
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Nós da Educação – Ileizi Fiorelli (3) - A professora Ileizi Luciana Fiorelli Silva, Doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, versa sobre o tema os subsídios para a elaboração
de material didático – parte do Módulo 5 da Formação Continuada em PROEJA. A entrevista aborda a metodologia no processo de produção coletiva do material de apoio para o PROEJA e
a sua relação com o projeto “Folhas”. 2009.

Nós da Educação – Gabriel Muñoz Palafox - O programa com o professor Gabriel Humberto Muñoz Palafox, Doutor em Educação e Currículo pela PUC-São Paulo, aborda a importância e
a contribuição da Educação Física na formação do sujeito no contexto escolar, assim como, a avaliação e a teoria no ensino de Educação Física. 2009.

Nós da Educação – Pedro da Cunha Pinto Neto - O programa com o professor Pedro da Cunha Pinto Neto, Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, aborda a
relação entre a Química e a Literatura. 2009.
Nós da Educação – Luiz Carlos Ribeiro - Este programa aborda a temática “Futebol: História e Cultura”, tendo como convidado o professor Luiz Carlos Ribeiro, Doutor em História pela
Universidade de Paris. 2009.
Nós da Educação – Mário Lopes Amorim - Este programa trata das questões históricas do Ensino Médio Integrado, e tem como convidado o Professor Mário Lopes Amorim, Doutor em
Educação. 2009.
Nós da Educação – Rosemari Friedmann Angeli - Este programa aborda a temática do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional no estado do Paraná, tendo como convidada a
Especialista em Educação Rosemari Friedmann Angeli. 2009.

Nós da Educação – Especial Meio Ambiente: José Luiz Scroccaro, Manyu Chang e Mariese Muchailh - Este programa aborda três temáticas da gestão ambiental, tais como Recursos
Hídricos, Mudanças Climáticas e Biodiversidade. Os convidados são José Luiz Scroccaro, coordenador de recursos hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), Manyu
Chang, coordenadora de Mundanças Climáticas da SEMA e Mariese Muchailh, técnica do Departamento de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 2009.

Nós da Educação – Shirle M. dos Reis Branco, Harry Teles e Marlene Zannin (Sema) - Este programa aborda três temáticas da gestão ambiental, tais como Agenda 21, Licenciamento
Ambiental e Energia, tendo como convidados Shirle Margareth dos Reis Branco, Coordenadora das Ações da Agenda 21 Paraná, Harry Teles, Diretor de Controle de Recursos Ambientais
do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e Marlene Zannin, Diretora de Meio Ambiente e Cidadania Empresarial da Copel. 2009.

Nós da Educação – Maria Arlete Rosa, Rafael Serathiuk, Filipe Braga Farhat (Sema) - Este programa aborda três temáticas da gestão ambiental, tais como Saneamento Ambiental,
Zoneamento Ecológico Econômico e Agroecologia, tendo como convidados Maria Arlete Rosa, Diretora de Meio Ambiente e Ação Social da SANEPAR, Rafael Serathiuk, Coordenador do
Departamento de Zoneamento Ecológico Econômico do Instituto de Terras, Cartografias e Goeciências (ITCG) e Filipe Braga Farhat, Diretor do Centro Paranaense de Referência em
Agroecologia (CPRA). 2009.

Nós da Educação – Paulo Roberto Caçola, Luiz Fernando Braga, Laerty Dudas (Sema) - Este programa aborda três temáticas da gestão ambiental, tais como Mata Ciliar,
Gerenciamento Costeiro e Resíduos Sólidos, tendo como convidados Paulo Roberto Caçola, Coordenador estadual do Programa Mata Ciliar, Luiz Fernando Braga, Secretário executivo do
Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense (COLIT) e Laerty Dudas, Coordenador estadual de Resíduos Sólidos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (SEMA). 2009.
Nós da Educação – Iomar Barbosa Zaia - O programa com a professora Iomar Barbosa Zaia, Mestre em História da Educação pela USP aborda a temática da Documentação Escolar.
2009.
Nós da Educação – Elizabeth Amorim de Castro - O programa com a arquiteta e urbanista Elizabeth Amorim de Castro, Mestre em Geografia pela UFPR, aborda a temática da Arquitetura
Escolar. 2009.
Nós da Educação – Sandra Maria Coelho de Souza Moser - O Nós da Educação convida a Professora Doutora Sandra Maria Coelho de Souza Moser, que discute o ensino de Língua
Estrangeira Moderna, seu valor social e como o espaço pedagógico da sala de aula pode influenciar a aprendizagem. 2010.
Nós da Educação – Ângela Massumi Katuta - Este programa aborda o ensino de Geografia na Educação Básica e trouxe como convidada a Professora Doutora Ângela Massumi Katuta
que discute o significado de estrangeirização, geograficidade e a importância das linguagens geográficas e da ordenação espacial. 2010.
Nós da Educação – Ana Suelly Arruda Câmara Cabral - O tema deste programa é a Cultura e a Educação Indígena e tem como convidada a Professora Doutora Ana Suelly Arruda
Câmara Cabral, que discute a contribuição indígena para a cultura e para a formação da língua portuguesa no Brasil e a educação escolar indígena. 2010.
Nós da Educação – Márcia Maria Fernandes de Oliveira - Este programa aborda o tema da Educação Ambiental. A convidada é a Professora Márcia Maria Fernandes de Oliveira, que
discute as Mudanças Ambientais Globais e Locais, Educação, Cidadania e Sustentabilidade. 2010.
Nós da Educação – Dante Henrique Moura - Este programa discute o Ensino Médio Integrado. O convidado é o Professor Doutor Dante Moura, que explica os Fundamentos e Diretrizes
Curriculares para o Ensino Médio Integrado no Brasil e no Paraná. 2010.
Nós da Educação – Maria Antônia de Souza - Este programa aborda a Educação do Campo. A convidada é a Professora Doutora Maria Antônia de Souza, que discute a Trajetória e a
Importância da Educação do Campo como Instrumento de Transformação Social. 2010.
Nós da Educação – Domenico Costella - O convidado deste programa é o Padre Domenico Costella. Ele fala sobre Direitos Humanos e Cidadania, enfocando a luta pela conquista destes
direitos e o desenvolvimento de Políticas Públicas centradas nesses valores. 2010.
Nós da Educação – Antônio Edmilson Paschoal - Este programa aborda o ensino da Filosofia. O convidado é o Professor Doutor Antônio Edmilson Paschoal, que discute o retorno da
disciplina como obrigatória na organização curricular do Ensino Médio. Analisa ainda a concepção teórico-metodológica da disciplina expressa nas Orientações Curriculares Nacionais e nas
Diretrizes Estaduais para o Ensino da Filosofia. 2010.
Nós da Educação – Gilberto de Castro - Este programa aborda o ensino da Língua Portuguesa e da Literatura no Ensino Médio. O convidado é o Professor Doutor Gilberto de Castro, que
discute as múltiplas leituras disponíveis aos alunos do Ensino Médio. Analisa também a importância das leituras midiáticas como possibilidade de interação social e interpretação da
realidade. 2010.
Nós da Educação – Elisiani Tiepolo - Este programa discute “A importância da leitura no processo de alfabetização de jovens, adultos e idosos”. A convidada é a Professora Elisiani Vitória
Tiepolo, que trata da questão da leitura, como um dos principais caminhos para a cidadania e para a formação de um sujeito crítico e atuante. Ela analisa também a leitura no processo de
ensino, como uma possibilidade estratégica de se entender o mundo e as experiências de vida. 2010.

Nós da Educação – Margarida Louro Felgueiras - Este programa discute a questão dos “Museus Escolares”. A convidada é a Professora Doutora Margarida Louro Felgueiras, da
Universidade do Porto, em Portugal. Ela trata da importância da organização dos Museus Escolares no resgate de memórias esquecidas ou silenciadas. Analisa, ainda, a importância da
historicidade escolar, como referência nas relações e nos encaminhamentos pedagógicos das escolas contemporâneas. 2010.

Nós da Educação – Ercília de Paula - Este programa discute a questão das “Classes Hospitalares”. A convidada é a Professora Ercília Maria Angeli Teixeira de Paula, que trata da
importância do trabalho pedagógico no ambiente hospitalar. Ela analisa, ainda, a contribuição desse trabalho na melhoria do quadro clínico da criança hospitalizada. 2010.
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Nós da Educação – Sergio Junqueira - Este programa discute “O Ensino Religioso”. O convidado é o Doutor em Ciências da Educação, Professor Sérgio Junqueira, Professor da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, e aborda a história do Ensino Religioso, o estudo do sagrado e as Diretrizes Curriculares para a disciplina de Ensino Religioso. 2010.

Nós da Educação – Jandicleide Evangelista Lopes - Este programa discute “O Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes”. A convidada é a Professora Jandicleide
Evangelista Lopes, Mestre em Educação, que trata sobre a formação de redes no enfrentamento a violência e como a educação pode auxiliar na proteção e no combate contra essa
violência. 2010.

Nós da Educação – Jandicleide Evangelista Lopes (2) - Entrevista com a professora Jandicleide Evangelista Lopes, da UFPR, sobre o enfrentamento à exploração sexual de crianças e
adolescentes. O contexto social, as políticas públicas de enfrentamento, o dia nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, as redes de proteção social e o papel da
escola são temáticas que fomentam a discussão. 2011

Nós da Educação – Andréa Barbosa Gouveia - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe a professora Andréa Barbosa Gouveia para falar sobre Avaliação Externa e
Qualidade na Educação. Utiliza como referência a análise do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e seus resultados através do Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica). 2012.

Nós da Educação – Gilson Queluz - O Programa Nós da Educação recebe o professor Gilson Leandro Queluz, Pós-Doutor pela UNICAMP, para falar sobre Literatura e História. Trata da
relação da literatura com a sociedade e as representações de tecnologia no contexto da obra de Helena Kolody. O episódio faz parte do projeto Literatura e Ensino, em atenção ao
Centenário de Nascimento de Helena Kolody e ao Plano Estadual do Livro, da Leitura e Literatura do Paraná. 2012.

Nós da Educação – Andréa do Roccio Souto - O Programa Nós da Educação recebe a professora Andréa do Roccio Souto, Doutora em Letras/Literatura Comparada, para falar sobre
Literatura e Cinema. O episódio faz parte do projeto Literatura e Ensino, em atenção ao Centenário de Nascimento de Helena Kolody e ao Plano Estadual do Livro, da Leitura e Literatura do
Paraná. Trata a literatura e sua relação com a cinema, aborda a literatura comparada e citando referências sobre uma análise da obra de Woody Allen entrecruzada com Fernando Pessoa.
2012.
Nós da Educação – Paulo Carrano - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe Paulo Carrano, Pós-Doutor pela Universidade de Lisboa e Professor da Universidade Federal
Fluminense, para falar sobre os sujeitos do ensino médio: situação e participação social e cultural dos jovens nas escolas públicas brasileiras. 2013

Nós da Educação – Carlos Artexes - O programa Nós da Educação recebe Carlos Artexes, Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e professor do Cefet/RJ, para falar
sobre a qualidade no ensino médio, diretrizes curriculares nacionais e ensino médio inovador. 2013.
Nós da Educação – Miguel Arroyo - O professor Miguel Gonzales Arroyo, Pós-Doutor em Educação fala sobre Educação e Diversidade, abordando a articulação da educação, diversidade,
concepção de direitos humanos e uma perspectiva emancipatória. Também comenta o entendimento da diversidade no anexo II da CONAE, e a organização do tempo escolar em ciclos de
formação. 2013.
Nós da Educação – Eucanaã Ferraz - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe Eucanaã Ferraz, professor de Literatura Brasileira na Faculdade de Letras da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, para falar sobre Literatura, Poesia e Educação, com ênfase na obra de Vinicius de Moraes. 2013.

Nós da Educação – Valdemar Setzer - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe Valdemar Setzer, Professor Titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de
Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, para falar sobre os meios eletrônicos e a educação. 2013.
Nós da Educação – Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza, Doutora em Estudos da
Linguagem, Professora e Coordenadora Geral do PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores na Universidade Estadual de Londrina, para falar sobre a avaliação na educação.
2013.
Nós da Educação – Gloria Kirinus - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe a Professora Glória Kirinus, Pós-Doutoranda pela Universidade de Paris e Doutora em Letras –
Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, para falar sobre seus livros e responder questões sobre Educação e Poesia. 2013.

Nós da Educação – Hugo Mengarelli - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe o Professor Hugo Mengarelli, Doutor em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo e
Professor do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná, para responder questões sobre Teatro, Cinema e Literatura. 2013.

Nós da Educação – Marcelo Sandmann - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe Marcelo Sandmann, Doutor em Teoria e História Literária e Professor do Departamento de
Linguística, Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal do Paraná, para falar sobre Literatura, Música, Poesia e Educação. 2013.

Nós da Educação – Priscilla Placha Sá - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe Priscilla Placha Sá, Doutora em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e
Professora de Direito Penal na UFPR e na PUC – PR, para conversar sobre o Sistema Penal e a Educação Prisional no Brasil e no Paraná. 2013.

Nós da Educação – Maria Cristina Antunes - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe a professora Maria Cristina Antunes, Doutora em Psicologia Social, que aborda o tema
Sexualidade e Prevenção entre Homens e Mulheres Jovens. A convidada observa a necessidade dos indivíduos se tornarem sujeitos sexuais e o papel da escola nesse processo. 2014.

Nós da Educação – Veronica Branco - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe a professora Veronica Branco, Doutora em Educação, que aborda o tema Concepções
Históricas e Metodológicas da Educação Integral. A convidada fala sobre a historicidade, conceitos, referenciais teóricos e metodologias da Educação Integral e comenta também sobre a
necessidade da implantação desse tipo de educação nas escolas públicas do Brasil. 2014.
Nós da Educação – Ana Maria Petraitis Liblik - Neste episódio, o programa Nós da Educação recebe a professora Ana Maria Petraitis Liblik, Doutora em Educação, que aborda o tema
Práticas Metodológicas para a Educação Integral. A convidada fala sobre a escola pública na concepção da escola integral, suas características e desafios. Ela comenta também sobre as
atividades diferenciadas e formas metodológicas para Educação Integral. 2014.
Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio - Programa em que os professores convidados propõem novas formas metodológicas para elevar o padrão de qualidade do
Ensino Médio, em suas diferentes modalidades, orientados pela perspectiva de inclusão de todos que a ele tem direito.
Módulo 1 – Sujeitos do Ensino Médio: a diversidade na educação básica. Duração: 1h10min. 2014.
Módulo 2 – O Currículo do Ensino Médio: os sujeitos e o desafio da formação humano integral. Duração: 21min. 2014.
Módulo 3 – Áreas de Conhecimento e Integração Curricular. Duração: 46min . 2014.
Módulo 4 – Organização e Gestão Democrática da Escola. Duração: 36min . 2014.
Módulo 5 – Avaliação no Ensino Médio. Duração: 39min . 2014.
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PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional – O programa mostra projetos desenvolvidos por professores a partir de conteúdos de suas disciplinas nos quais propõem estratégias
metodológicas para a melhoria do processo ensino-aprendizagem nas escolas públicas paranaenses. São evidenciadas as etapas do projeto, a produção didático-pedagógica e o artigo final.
Duração: 15 min.
PDE – História: manifestações sociais - O Programa traz o Projeto PDE: “Manifestações Políticas nas ruas e praças da cidade: um ato público de cidadania”, desenvolvido pela
professora Sonia Regina Cordeiro no Colégio Estadual João Paulo II, em Curitiba-PR. O projeto tem como objetivo a participação mais efetiva e crítica dos alunos na vida política da sua
cidade. Para isso a professora propõe que os alunos adotem um vereador, acompanhe suas ações e após postem suas impressões na página criada na rede social facebook “Terceirão da
cidadania”. 2013.

PDE – Matemática: educação ambiental - O Programa traz o Projeto: “Educação Matemática X Educação Ambiental: uma conexão possível”, desenvolvido pela professora Márcia Voight
no Colégio Estadual Ottília Homero da Silva, em Pinhais-PR. A professora utiliza contas de luz e água trazida pelos alunos para trabalhar a educação ambiental, mostrar que a matemática
está presente no nosso dia a dia e, principalmente, motivar e romper com alguns mitos a respeito da disciplina. 2013.

PDE – Língua Portuguesa: poesia, relações de gênero e étnico-raciais - O Programa traz o Projeto PDE: “Poesia, um caminho possível nas trilhas de Educação de Gênero e Relações
Étnico Raciais”, desenvolvido pela professora Elair Grassani no Cead Ceebja Poty Lazzarotto, em Curitiba-PR. A professora traz para sala de aula livros de poesias de autores negros,
indígenas e mulheres pouco citados na literatura brasileira para discutir a importância destas obras e dos autores na formação da cultura nacional. 2013.

ProFuncionário - Curso voltado aos funcionários da rede pública de educação. As videoaulas são uma síntese dos conteúdos dos livros do Programa e são apresentadas por seus autores.
Duração: 30 min.
ProFuncionário – Apresentação. O professor João Antonio Monlevade apresenta a série de videoaulas que compõe o curso ProFuncionário e seus objetivos. 2008.

ProFuncionário – Educadores e Educandos: tempos históricos - Nesta videoaula a professora Maria Abádia da Silva aborda assuntos referentes ao Módulo II “Educadores e educandos:
tempos históricos”, evidenciando a educação e a escola através dos processos históricos, a construção, organização e o significado das instituições escolares. 2009.

ProFuncionário – Homem, Pensamento e Cultura - O Professor Dante Diniz Bessa responsável pela redação do livro que compõe o terceiro módulo do curso, comenta o assunto “Homem,
Pensamento e Cultura: Abordagem Filosófica e Antropológica”. 2009.

ProFuncionário – Relações Interpessoais: abordagem psicológica - A Professora Regina Lúcia Sucupira Pedroza responsável pela redação do livro que compõe o quarto módulo do
curso, comenta as Relações Interpessoais: abordagem psicológica, ressaltando as relações entre a Psicologia e a Educação, falando também sobre a psicologia do desenvolvimento e seus
estágios, a psicologia da aprendizagem, os temas transversais e o contexto social. 2010.

ProFuncionário – Educação, Sociedade e Trabalho: abordagem sociológica da educação - O Módulo 5 do Programa ProFuncionário, apresentado por Ricardo Gonçalves Pacheco,
aborda os seguintes temas: Revoluções Industrial e Francesa, a Sociologia como Ciência, o Materialismo Histórico, a Reestruturação capitalista, as reformas do Estado e o mundo do
trabalho. 2010.

ProFuncionário – Gestão da Educação Escolar - A videoaula do módulo 6 vai abordar as diferentes concepções da administração capitalista. O destaque é a especificidade da gestão
educacional com seus desdobramentos, seus limites e suas possibilidades. A referência são os modernos processos de organização, que envolvem os diferentes sujeitos da comunidade
local e escolar, sobretudo, o papel exercido pelos funcionários da educação. 2010.
ProFuncionário – Informática Básica - O Professor João Kerginaldo Firmino do Nascimento comenta o assunto “Informática Básica”. Ele apresenta aos funcionários da escola alguns
elementos básicos para saber utilizar o computador como ferramenta auxiliar no seu trabalho. 2008.

ProFuncionário – Produção Textual na Educação Escolar - A Professora Olga Freitas propõe estabelecer um contato inicial com as normas, as estruturas e os gêneros da chamada
Redação Oficial. Apresenta de forma simples e gradual, informações básicas necessárias a iniciação e produção de textos oficiais e de outros gêneros importantes no cotidiano. 2010.

ProFuncionário – Direito Administrativo e do Trabalho - Esta videoaula faz referência ao módulo 9, o qual propõe a compreensão de alguns conteúdos essenciais da Ciência do Direito,
em especial, daqueles ramos que estão ligados mais diretamente à atividade profissional dos funcionários da Educação, que seriam: Direito Administrativo, Direito do Trabalho e Direito
Constitucional. Quem fala sobre este assunto é a professora Adriana Cabral dos Santos. 2010.

ProFuncionário – Técnico em Gestão Escolar (Módulo Específico) - O Programa é apresentado pela pedagoga Olga Cristina Rocha de Freitas, e é principalmente destinado aos
funcionários da escola que exercem atividades na secretaria. Ela defende a ideia de que, além de técnico, o funcionário precisa ser gestor e educador. Informática básica, Legislação
Escolar, Trabalho Escolar e Teorias Administrativas são alguns dos temas contemplados. 2010.

ProFuncionário – Técnico em Alimentação Escolar (Módulo Específico) - O Programa ProFuncionário sobre Alimentação Escolar é apresentado pela nutricionista Lorena Gonçalves
Chaves e traz tópicos relevantes ao profissional da área que atua na escola, dentre os quais: Alimentação e Nutrição no Brasil, Políticas de Alimentação Escolar, Organização e Operação de
Cantinas ou Cozinhas Escolares. 2010.

ProFuncionário – Técnico em Multimeios Didáticos (Módulo Específico) - O Programa ProFuncionário Técnico em Multimeios Didáticos é apresentado pela professora Joelma Bonfim,
autora do módulo 'Laboratórios'. Visa fornecer ao técnico um resumo de informações acerca da importância dos multimeios como fonte essencial do desenvolvimento do educando, através
dos módulos: Teorias da comunicação, Biblioteca escolar, Laboratórios, Oficinas culturais, Informática aplicada a educação e Informática aplicada à arte. 2010.

Registro de Classe - Programa que apresenta diferentes metodologias e projetos desenvolvidos nas mais diversas disciplinas. É estruturado na perspectiva do diálogo com o professor,
tendo como base os elementos que organizam um plano de aula. Duração: 10 min.
Registro de Classe – Biologia com a professora Tânia - Neste episódio, a professora de Biologia, Tânia Mara Cabral, do Colégio Estadual Campos Sales em Campina Grande do Sul-PR,
apresenta uma metodologia para trabalhar a teoria da abiogênese. 2012.
Registro de Classe – Arte com o professor Jackson - Neste episódio, o professor de Arte, Jackson Cesar de Lima, do Ceebja CIC em Curitiba, apresenta uma metodologia para trabalhar
as propriedades do som. 2012.
Registro de Classe – Química com a professora Miriam - Neste episódio, a professora de Química, Miriam Goretti Nepomoceno, do Ceebja Paulo Freire, em Curitiba-PR, apresenta uma
metodologia para trabalhar os elementos químicos. 2012.
Registro de Classe – Geografia com a professora Vivian - Neste episódio, a professora de Geografia, Vivian Dallagnol de Campos, do CE Antonio Xavier da Silveira em Irati-PR,
apresenta uma metodologia para trabalhar o conteúdo “Sociedade Global: indicadores socioeconômicos e transnacionalização da economia”. 2012.
Registro de Classe – Gestão e Planejamento com a professora Mariana - Neste episódio, a professora de Gestão e Planejamento, Mariana Mendes, do Colégio Estadual Florestal
Presidente Costa e Silva em Irati-PR, apresenta uma metodologia para trabalhar o conteúdo “Produtos florestais não madeiráveis” no curso Técnico Florestal. 2012.
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Registro de Classe – Arte com a professora Luiza - Neste episódio, a professora de Arte, Luiza Maria Andrade, do Colégio Estadual Profº. Júlio César em Rebouças-PR, apresenta uma
metodologia para trabalhar o conteúdo “Patrimônio Cultural”. 2012.
Registro de Classe – História com a professora Juliana - Neste episódio, a professora de História, Juliana Bastos, da Escola Estadual Nossa Sra. das Graças em Irati-PR, apresenta uma
metodologia para trabalhar o conteúdo “imigração européia”. 2012.
Registro de Classe – Educação Física com a professora Marina - Neste programa, a professora de Educação Física, Marina Boaron, da Escola José Duda Jr. (Apae) em Irati-PR,
apresenta uma metodologia para trabalhar o jogo de boliche com alunos de educação especial. 2012.
Registro de Classe – Matemática com a professora Eliane - Neste programa, a professora de Matemática, Eliane Márcia Mudrei, do Colégio Estadual Getúlio Vargas em Fernandes
Pinheiro-PR, apresenta uma metodologia para trabalhar funções – conjuntos numéricos. 2012.
Registro de Classe – Filosofia com o professor Edson - Neste episódio, o professor de Filosofia, Edson Teixeira de Rezende, do Colégio Estadual Amyntas de Barros, em Pinhais-PR,
apresenta uma metodologia para trabalhar Filosofia Política. 2012.
Registro de Classe – Filosofia com o professor Alessandro - Neste episódio, o professor de Filosofia Alessandro Reina, do Colégio Estadual Pe. Claudio Morelli, em Curitiba-PR,
apresenta uma metodologia para trabalhar ética. 2012.
Registro de Classe – Língua Inglesa com a professora Fabiana - Neste episódio, a professora de Língua Inglesa, Fabiana Cristina Cardoso, da Escola Estadual de Porto Camargo, em
Icaraíma-PR, apresenta uma metodologia para trabalhar leitura e produção textual. 2012.
Registro de Classe – História com a professora Luzia - Neste episódio, a professora de História Luzia Ferreira de Almeida, do Colégio Estadual de Iporã, em Iporã-PR, apresenta uma
metodologia para trabalhar o feudalismo. 2012.
Registro de Classe – Língua Portuguesa com o professor Edivaldo - Neste episódio, o professor de Língua Portuguesa, Edivaldo Nunes da Silva, da Escola Estadual Manuel Bandeira,
em Alto Piquiri-PR, apresenta uma metodologia para trabalhar a intertextualidade. 2012.
Registro de Classe – História com a professora Maria Helena - Neste episódio, a professora de História, Maria Helena Barbosa, do Colégio Estadual Presidente Roosevelt, em GuaíraPR, apresenta uma metodologia para trabalhar a Idade Média. 2012.
Registro de Classe – Arte com a professora Suely - Neste episódio, a professora de Arte Suely Aparecida de Lima, do C.E. Moradias Monteiro Lobato, em Curitiba-PR, apresenta uma
metodologia para trabalhar os conteúdos da música. 2012.
Registro de Classe – Língua Inglesa com a professora Leila - Neste episódio, a professora de Língua Inglesa Leila de Jesus Chemin, do C.E. Roberto Langer Junior, em Curitiba-PR,
apresenta uma metodologia para trabalhar vocabulário e cultura. 2012.
Registro de Classe – Física com a professora Cleovania - Neste episódio, a professora de Física Cleovania Totti, do Colégio Estadual de Dois Vizinhos, em Dois Vizinhos-PR, apresenta
uma metodologia para trabalhar os processos de transferência de calor. 2013.
Registro de Classe – Língua Portuguesa com a professora Jolite - Neste episódio, a professora de Língua Portuguesa, Jolite Maria Felberg, do Colégio Estadual de Marmeleiro, em
Marmeleiro-PR, apresenta uma metodologia para desenvolver a intertextualidade através de um blog. 2013.
Registro de Classe – Altas Habilidades com a professora Gleice - Neste episódio, a professora da sala de recursos, Gleice Aparecida Felipe, do Colégio Estadual João Paulo II, em
Francisco Beltrão-PR, apresenta uma proposta para trabalhar com alunos que apresentam altas habilidades. 2013.
Registro de Classe – Matemática com a professora Márcia - Neste episódio, a professora de Matemática, Márcia Toledo, do CEEP Assis Brasil, em Clevelândia-PR, apresenta uma
metodologia para trabalhar a estimativa de produtividade no curso Técnico Agrícola. 2013.
Registro de Classe – Cegueira e baixa visão com a professora Eliane - Neste episódio, a professora da sala de recursos, Eliane Maria Cher Vambommel, do C.E. Castro Alves, em Pato
Branco-PR, apresenta uma proposta para trabalhar na sala de recursos com alunos que apresentam cegueira ou baixa visão. 2013.
Registro de Classe – Ensino Religioso com a professora Lucia - Neste episódio, a professora de Ensino Religioso, Lucia Alma Müller, do C.E. de Pato Branco, em Pato Branco-PR,
apresenta uma proposta para trabalhar a diversidade religiosa. 2013
Registro de Classe – Sociologia com a professora Juliana - Neste episódio, a professora de Sociologia, Juliana Junqueira, do Colégio Estadual Manoel Romão Netto, em Porto Rico-PR,
apresenta uma metodologia para trabalhar ideologia, identidade e socialização. 2013.
Registro de Classe – Língua Portuguesa com o professor Anderson - Neste episódio, o professor de Língua Portuguesa, Anderson Possani Gongora, do Colégio Estadual Princesa
Izabel, em Marilena-PR, apresenta uma metodologia para trabalhar com contos. 2013.
Registro de Classe – Arte com a professora Neusa - Neste episódio, a professora de Arte, Neusa Barreto Zago, do Colégio Estadual Humberto de Campos, em Querência do Norte-PR,
apresenta uma metodologia para trabalhar com as artes visuais. 2013.
Registro de Classe – Matemática com a professora Neuza - Neste episódio, a professora de Matemática, Neuza Pinto, do Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, em ParanavaíPR, apresenta uma metodologia para trabalhar frações e equivalências. 2013.
Registro de Classe – Geografia com a professora Izabel - Neste episódio, a professora de Geografia, Izabel Pirani, da Escola Estadual Augustinho Stefanello, em Alto Paraná-PR,
apresenta uma metodologia para trabalhar a regionalização do Brasil. 2013.

Registro de Classe – Educação Especial com a professora Patrícia - Neste episódio, a professora de Educação Especial, Patrícia Dantas de Carvalho, da Escola de Educação Especial
Carmen Lúcia Rauen Lopes (Apae), em Paranavaí-PR, apresenta uma proposta para trabalhar a alfabetização na educação especial. 2013.

Registro de Classe – Arte com o professor Régis - Neste episódio, o professor de Arte, Régis Lopes, do Colégio Estadual São Cristóvão, em São José dos Pinhais-PR, apresenta uma
metodologia para trabalhar a arte bizantina. 2013.
Registro de Classe – Matemática com a professora Helenice - Neste episódio, a professora de Matemática, Helenice Fernandes Seara, do Colégio Estadual Julia Wanderley, em CuritibaPR, apresenta uma metodologia para trabalhar as medidas de comprimento. 2013.
Registro de Classe – Língua Portuguesa com a professora Roseli - Neste episódio, a professora de Língua Portuguesa, Roseli Albini Petersen, do Colégio Estadual João Bettega, em
Curitiba-PR, apresenta uma metodologia para ser desenvolvida na sala de apoio. 2013.
Registro de Classe – Matemática com o professor Francisco - Neste episódio, o professor de Matemática, Francisco Manoel Pereira (Xykynho), do Colégio Estadual Desembargador
Cunha Pereira, em Fazenda Rio Grande-PR, apresenta uma metodologia para trabalhar os prismas e volume. 2013.
Registro de Classe – Língua Portuguesa com a professora Sueli - Neste episódio, a professora de Língua Portuguesa, Sueli Terezinha Ferreira, do Colégio Estadual Sagrada Família, em
Campo Largo-PR, apresenta uma metodologia para trabalhar crônicas. 2013.

PROGRAMAS INFORMATIVOS
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Aluno.com.pr - Série de 4 programa de caráter informativo e de conteúdos, que tem como protagonistas dois adolescentes usando o computador em um estúdio. 2006. Duração: 15 min.

Aluno.com.pr – A informática como veio ao mundo
Aluno.com.pr – Sistemas Operacionais – Windows e Linux
Aluno.com.pr – Hardware e software
Aluno.com.pr – Internet
Detran na Escola - Série de 24 programas de Educação para o trânsito. 2008. Duração 6 min.
ENSINO MÉDIO

ENSINO FUNDAMENTAL

Solidariedade

Solidariedade

Cinto de Segurança

Cinto de segurança

Fazer o certo é ser cidadão

Ai! ai! pintou mico!

Se beber não dirija

Não é brincadeira!

Nossa casa

O mundo está virado

Custo

Nossa casa

Trânsito tem lei

Caixa registradora

“Artistas” da rua

Infrações

Perigo entre duas rodas

Direção defensiva

O combate

Motocicletas, perigo entre duas rodas

Tantas emoções

Dirigindo na estrada

Aprendendo e ensinando

Brincando do conhecer

Dia-a-Dia Educação - Programa que divulga iniciativas, programas educacionais e eventos relacionados à educação no Estado. Participam do programa: alunos, professores, membros da
equipe pedagógica e representantes da comunidade, que realizam a entrevista com o mentor do projeto em foco. Duração: 30 a 60 min.

Dia-a-Dia Educação – Projeto Político Pedagógico - O programa aborda questões relacionadas ao processo de construção do Projeto Político Pedagógico. O entrevistado é Benjamin
Perez Maia, coordenador de Gestão Escolar/SEED. 2007.

Dia-a-Dia Educação – Paraná Alfabetizado - O programa aborda questões relacionadas à Alfabetização de Adultos. O entrevistado é Wagner Roberto do Amaral, coordenador do programa
Paraná Alfabetizado/SEED. 2007.

Dia-a-Dia Educação – Educação Indígena - O programa aborda questões relacionadas à Educação Indígena no Paraná. A entrevistada é Cristina Cremoneze, da SEED. 2007.

Dia-a-Dia Educação – Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) - O programa aborda questões relacionadas ao Programa de Desenvolvimento Educacional. A entrevistada é
Simone Bergmann, coordenadora do PDE/SEED. 2007.

Dia-a-Dia Educação – Educação Afrodescendente - O programa discute questões relacionadas à inserção dos negros na comunidade escolar. O entrevistado é Sandro Cavalieri Savoia,
coordenador de Desafios Educacionais Contemporâneos do Departamento da Diversidade/SEED. 2007.

Dia-a-Dia Educação – Avaliação - O programa aborda questões relacionadas à avaliação. A entrevistada é Marlene Aparecida Comin de Araújo, integrante da Diretoria de Políticas e
Programas Educacionais/SEED. 2007.

Dia-a-Dia Educação – SAREH - O programa aborda questões relacionadas ao atendimento às crianças hospitalizadas. A entrevistada é Cinthya Vernizi Adachi de Menezes, responsável
pelo SAREH/SEED. 2007.

Dia-a-Dia Educação – ProFuncionário - O programa aborda questões relacionadas à formação continuada dos funcionários das escolas. A entrevistada é Sandra Regina de Oliveira
Garcia, chefe do Departamento de Educação e Trabalho/SEED, coordenando o Programa Pró-funcionário no estado. 2007.

Dia-a-Dia Educação – FICA (Ficha de inscrição do aluno ausente)- O programa aborda questões relacionadas à FICA e ao Programa de Mobilização para Inclusão Escolar. A
entrevistada é Angelina Carmela Romão Mattar Matiskei, Chefe do Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional/SEED. 2007.

Dia-a-Dia Educação – Formação do Magistério - O programa aborda questões relacionadas à formação de docentes pelo Curso Normal de nível médio, na rede pública do Estado. A
entrevistada é Maria de Fátima Targino Cruz, coordenadora do Curso Normal do Departamento de Educação/SEED. 2007.

Dia-a-Dia Educação – Saúde Vocal - O programa aborda questões relacionadas ao Programa Saúde Vocal: cuidando da voz do professor, uma parceria entre a SEED e a SESA. A
entrevistada é Ana Lúcia de Albuquerque Schulhan, Diretora de Administração Escolar da SEED e coordenadora do Programa. 2007.
Dia-a-Dia Educação – PROEJA - O programa aborda questões relacionadas ao Proeja, a convidada é a Professora Doutora Jaqueline Moll, SECAD/MEC. 2007.
Dia-a-Dia Educação – ProFuncionário II - Este programa traz questões sobre a capacitação de funcionários e o seu plano de carreira. A entrevistada é a professora Cristiane Prendim,
Coordenadora Executiva do ProFuncionário. 2009.

Dia-a-Dia Educação – DEB Itinerante - As questões sobre o Programa de Capacitação DEB Itinerante são colocadas em evidência neste Dia-a-dia Educação. A entrevistada é Mari Lane
Hutner, Coordenadora do DEB/SEED. 2009.

Dia-a-Dia Educação – Educação Quilombola - Neste programa, são abordados aspectos da Educação Quilombola, com destaque para a importância do intercâmbio entre o conhecimento
escolar e os saberes tradicionais das Comunidades Quilombolas. O entrevistado é Cassius Marcelus Cruz, coordenador do Núcleo de Educação das Relações Étnico–Raciais e
Afrodescendência – NEREA/SEED. 2009.

Dia-a-Dia Educação – Licenciatura Intercultural Indígena - Neste programa são abordados aspectos da Educação Escolar Indígena, como o intercâmbio entre o conhecimento escolar e
os saberes tradicionais das Comunidades Indígenas, com destaque para a importância da implantação da Licenciatura Intercultural Indígena. 2009.

08/12/2014

Página 21, acervo - TV Paulo Freire

Dia-a-Dia Educação – Gênero na Escola - O programa debate a relação entre gêneros na escola e a importância dessa temática para a comunidade escolar. Também serão discutidas as
diferentes metodologias a serem adotadas pelo professor em seu trabalho pedagógico, com o objetivo de incentivar o respeito e a igualdade de direitos entre os gêneros. 2010.

Dia-a-Dia Educação – História e Cultura Indígena - Neste Programa, são abordados vários aspectos da implementação da lei que institui a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura
Indígena nas escolas não indígenas: como essa inclusão pode desconstruir o senso comum a respeito da cultura dos povos indígenas e como isso interfere na vida dos estudantes e
professores, indígenas e não indígenas. 2010.
Dia-a-Dia Educação – Nome Social - O Programa debate as questões referentes ao Nome Social e o direito que estudantes e profissionais da educação possuem de usá-lo no ambiente
escolar. Além disso, orienta como a escola deve trabalhar com esta temática de maneira a evitar a discriminação e o preconceito. A entrevistada é Dayana Brunetto, coordenadora do NGDS
– Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual – SEED. 2010.

Dia-a-Dia Educação – Ensino Médio por Blocos - O Programa Dia-a-Dia Educação discute a Organização do Ensino Médio por Blocos. O assunto é abordado pela Coordenadora
Pedagógica, Maria Eneida Fantin, e pela Coordenadora de Legislação e Ensino, Edna Amancio de Souza Ramos, ambas do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná. São apontados os aspectos positivos dessa proposta, bem como a sua implementação nas escolas estaduais. 2010.

Dia-a-Dia Educação – Sala de Recursos - Este Programa discute a importância do atendimento educacional especializado nas salas de recursos e também a forma como esse trabalho
vem sendo realizado nas escolas públicas do Estado do Paraná. O assunto é abordado pela coordenadora pedagógica Nanci Furtado de Menezes e pelas técnicas pedagógicas: Edne
Aparecida Claser e Eliete Zamproni - todas, do Departamento de Educação Especial e Inclusão, o DEEIN. 2010.

Dia-a-Dia Educação – Formação dos Agentes Educacionais - Este Programa discute a importância da Coordenação de Formação dos Agentes Educacionais – CFAE –, as suas funções
e seu objetivo de implementar o Processo de Formação Continuada dos Agentes Educacionais do Paraná, o qual é realizado com atividades de atualização, capacitação e qualificação
profissional. O assunto é abordado pela coordenadora da CFAE, Vera Lúcia Drehmer, e pela representante da CFAE no Núcleo Regional de Educação de Cascavel, Veronice Alves de
Souza. 2010.

Dia-a-Dia Educação Especial

Dia-a-Dia Educação Especial – Rosilda Conrado - Neste programa a funcionária do C.E. Dr. João Ferreira Neves, de Palmital-PR, fala sobre suas experiências com o projeto de dança que
desenvolve com alunos do Ensino Fundamental e sobre a importância de ter cursado o ProFuncionário. 2009.

Dia-a-Dia Educação Especial – Yvelise Arco-Verde - O programa tem como convidada a Secretária de Educação do Estado do Paraná, professora Yvelise Arco-Verde, que aborda
questões referentes às Diretrizes Curriculares Estaduais e aos programas de capacitação continuada de educadores, funcionários e alunos. 2009.

Dia-a-Dia Educação Especial – SAREH (Claudinéia Maria Vischi Avanzini e Célia Meiri Wiczneski Júlio) - O programa evidencia a importância do atendimento pedagógico educacional
oferecido a crianças e jovens, no ambiente hospitalar, realizado no Estado do Paraná pelo SAREH (Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar e tem como convidadas
Claudinéia Maria Vischi Avanzini e Célia Meiri Wiczneski Júlio, pedagogas de apoio ao Núcleo do SAREH. 2009.

Dia-a-Dia Educação Especial – Saúde e Prevenção nas Escolas (Dayana Brunetto) - Neste programa serão abordados assuntos referentes a promoção da saúde sexual e reprodutiva de
jovens e adolescentes; prevenção à gravidez na adolescência e às DST/Aids. Assim como as relações entre os gêneros, a diversidade sexual no espaço escolar e a importância de se ter um
Programa de Saúde e Prevenção com a participação de todo o corpo docente. Para falar sobre o assunto, a convidada foi Dayana Brunetto, Coordenadora do Núcleo de Gênero e
Diversidade Sexual. 2009.
Dia-a-Dia Educação Especial – Profuncionário (Joelma Silveira e Silva) - Neste Programa, a Professora Joelma Silveira e Silva, tutora do Curso Profuncionário, fala do papel do tutor e
da sua experiência como tutora, assim como da importância deste Curso para os funcionários e, principalmente, para o processo educativo. 2009.

Dia-a-Dia Educação Especial – Arquivo Público - Programa mostra o funcionamento do Arquivo Público do Estado do Paraná e, por meio de demonstrações e depoimentos dos
funcionários, a importância do processo de restauração. 2010.
Dia-a-Dia Educação Especial – Memórias de Professor (Ernani Straube) – Neste programa, o Professor Ernani Straube fala sobre a sua história, como aluno, professor e também como
diretor do Colégio Estadual do Paraná; sua relação intensa com este Colégio e seus grandiosos feitos, os quais ele coloca em evidência , mostrando fotos e documentação do seu
riquíssimo acervo sobre a história do Colégio Estadual do Paraná. 2010.

Dia-a-Dia Educação Especial – Círculos de Leituras - Este Programa aborda a importância dos Círculos de Leituras de Jovens, Adultos e Idosos, um projeto de formação de leitores
recém alfabetizados e de formação de educadores de leitura, implantado pela SEED. 2010. 27min.

Dia-a-Dia Educação Especial – Educação Fiscal - Este Programa discute o tema da Educação Fiscal na escola, uma iniciativa que vem sendo desenvolvida pela SEED em parceria com
outras instituições. A convidada para debater este assunto é Cristiane Weyand, técnica pedagógica da Coordenação de Desafios Educacionais Contemporâneos, ligada à Diretoria de
Políticas e Programas Educacionais (DPPE), da SEED. 2010.
Dia-a-Dia Educação Especial – IDEB - O programa Dia-a-Dia Educação Especial recebe os diretores das Escolas Estaduais do Paraná que apresentaram bons resultados no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A conversa é mediada por Edla Romano, Coordenadora de Planejamento e Avaliação da SEED. 2010.

Dia-a-Dia Educação Especial – Enfrentamento à Violência na Escola: Este Programa coloca em evidência a importância de se discutir as práticas mais comuns de violência que ocorrem
nas escolas e como elas devem proceder em relação a essas práticas. A convidada para falar sobre esse assunto é Ana Paula Pacheco Palmeiro, técnica pedagógica da Coordenação de
Desafios Educacionais Contemporâneos, ligada à Diretoria de Políticas e Programas Educacionais (DPPE), da SEED-PR. 2010.

Dia-a-Dia Educação Especial – Educação Ambiental - Este Programa ressalta a importância de inserir a Educação Ambiental no espaço escolar, a partir das ações desenvolvidas pela
Secretaria de Estado da Educação. A convidada para discutir esse assunto é Katia Mara de Jesus, técnica pedagógica de Educação Ambiental, da Coordenação de Desafios Educacionais
Contemporâneos, ligada à Diretoria de Políticas e Programas Educacionais (DPPE). 2010.

Dia-a-Dia Educação Especial – Prevenção do Uso Indevido de Drogas - Este programa discute como prevenir e conscientizar os alunos contra o uso de drogas ilícitas, por meio de
mecanismos que auxiliam a comunidade escolar a trabalhar com esta questão. Este programa tem a participação de Silvio Alves, Técnico Pedagógico da Coordenação de Desafios
Educacionais Contemporâneos, da SEED-PR. 2010.

Dia-a-Dia Educação Especial – Cidadania e Direitos Humanos - Este Programa destaca a importância de se discutir o papel da Educação em Direitos Humanos e quais as maneiras de
se implementar, de forma consistente, uma cultura de direitos humanos, no ambiente escolar e em nossa sociedade. O convidado para falar sobre esse assunto é Douglas Rezende, técnicopedagógico da equipe de Cidadania e Direitos Humanos, da SEED-PR. 2010.
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Dia-a-Dia Educação Especial – Consciência Negra - Este Programa discute a importância histórica do 20 de novembro, o dia da consciência negra, fazendo uma reflexão sobre a inserção
do negro na sociedade brasileira, assim como o real significado dessa data, sua relevância para a democracia do nosso país e as mudanças e conquistas da comunidade negra e
afrodescendente ocasionadas a partir desta. O assunto é abordado por Denilto Laurindo, técnico-pedagógico do NEREA (Núcleo de Educação das Relações Etnicorraciais e
Afrodescendência), ligado à Diretoria de Políticas e Programas Educacionais (DPPE), da Secretaria da Educação do Estado do Paraná. 2010.

Documentário Germano Bayer - Documentário sobre o professor de Educação Física, Germano Bayer, que registrou, em fotos e filmes, congressos e jogos olímpicos para utilizá-los como
ferramentas de apoio. Duração: 2006. Duração: 7 min.
Educação Com Ciência - Série de 5 programas realizados a partir das oficinas de produção audiovisual dos eventos do Com Ciência. 2006. Duração: 10 min.
Água
Rádio

Produção de um jornal na escola
Trópico de Capricórnio

Tribos urbanas
Educação em Debate (mesmo formato do programa Dia-a-dia Educação)

Educação em Debate – IASP - O programa aborda as ações socioeducativas desenvolvidas pelo IASP - Instituto de Ação Social do Paraná. A convidada é Thelma Alves de Oliveira,
diretora presidente do IASP. 2006.

Educação em Debate – Tecnologia Educacional - O programa aborda as ações referentes à tecnologia educacional. A convidada é Elizabete dos Santos, coordenadora do CETEPAR –
Centro de Excelência em Tecnologia Educacional do Paraná. 2006.

Educação em Debate – Educação com Ciência - O programa apresenta o projeto Educação com Ciência da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O entrevistado é Carlos
Petronzelli, coordenador pedagógico do projeto. 2006.

Educação em Debate – Portal Dia-a-dia Educação - O programa aborda as ações realizadas pelo Portal Dia-a-Dia Educação. Para falar sobre o assunto, o convidado é Glauco Gomes de
Menezes, coordenador geral. 2006.

Educação em Debate – Livro Didático Público - O programa aborda o processo de produção do livro didático público e tem como entrevistado Jairo Marçal, coordenador deste projeto na
SEED. 2006.

Educação em Debate – Educação Profissional - O assunto do programa é a Educação Profissional, trazendo como convidada Sandra Garcia, chefe do departamento de Educação
Profissional da SEED. 2006.

Educação em Debate – Educação Especial - O programa aborda o tema da Educação Especial. A entrevistada é Angelina Carmela Romão Matiskei, coordenadora do Departamento de
Educação Especial/SEED. 2006.

Educação em Debate – Fera - Este programa aborda as atividades realizadas pelo projeto FERA - Festival de Arte da Rede Estudantil/SEED. Traz como entrevistada a coordenadora do
programa, Alexandra Gil. 2006.

Em Ação - Programa que divulga as ações da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. É organizado em formato de entrevista, com um mediador e convidado(s) que dialogam sobre
um determinado tema e/ou ação. Duração: 10 min.

Em Ação – Avaliação Externa: Prova Brasil e SAEB – Entrevista com a professora Mariana Fonseca Taques, do Departamento de Educação Básica da SEED/PR, sobre o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a Prova Brasil. 2012.

Em Ação – Avaliação Externa: Língua Portuguesa – Entrevista com a professora Marly Albiazzetti Figueiredo, do Departamento de Educação Básica da SEED/PR, sobre a Língua
Portuguesa na Prova Brasil. 2012.

Em Ação – Avaliação Externa: Matemática – Entrevista com a professora Carmeligia Marchini, do Departamento de Educação Básica da SEED/PR, sobre a Matemática na Prova Brasil.
2012.

Em Ação – Avaliação Externa: Gestão Escolar – Entrevista com o professor Antonio Lopes Jr., Coordenador de Gestão Escolar da Diretoria de Políticas e Programas Educacionais da
SEED/PR, sobre a Gestão Escolar e as Avaliações Externas. 2012.

Em Ação – Avaliação Externa: Saeb e Ideb – Entrevista com Leandro Jiomeke, Coordenador de Planejamento e Avaliação da Diretoria de Políticas e Programas Educacionais da
SEED/PR, sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 2012.

Em Ação – Licitação: modalidade convite – Entrevista com Luciane Schulz Fonseca, advogada e professora do Instituto Federal do Paraná, sobre licitação e a modalidade convite. 2012.

Em Ação – PDE: implementação Projeto Pedagógico - Entrevista com a Técnica Pedagógica do PDE, professora Fátima Godinho, sobre a implementação do projeto de intervenção
pedagógica na escola pelos professores PDE. 2013.

Em Ação – PDE: Instrução 01/2012 - Entrevista com Coordenador Estadual do PDE, professor Cassiano Ogliari, sobre a instrução nº 01/2012 – PDE, que regulamenta a implementação do
projeto de intervenção pedagógica na escola pelos professores PDE. 2013.

Em Ação – SAEP - Entrevista com a Coordenadora de Planejamento e Avaliação do DPPE, professora Katya Prust, sobre o SAEP – Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná.
2013.

Em Ação – Intervenção Precoce - Entrevista com o professor Vitor Franco, doutor em Psicologia Clínica e professor da Universidade de Évora, em Portugal, sobre intervenção precoce.
2013.

Em Ação – Formação em Ação - Entrevista com a professora Ana Carolina Morello, Pedagoga do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná
(DEB/SEED), sobre o Formação em Ação. 2013.

Em Ação – Formação em Ação: DEEIN - Entrevista com a professora Marlise Suman Claudino, Pedagoga do Colégio Estadual Jorge Andriguetto, na Fazenda Rio Grande-PR, sobre o
trabalho com as diferentes áreas da Educação Especial. 2013.
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Em Ação – Política da Educação para a Pessoa Idosa - Entrevista com a professora Bernadete Dal Molin Schenatto, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná –
CEDI e representante da SEED junto ao conselho, sobre a política da educação para a pessoa idosa. 2013.

Em Ação – Brigas no Ambiente Escolar - Entrevista com o Capitão Costa, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária - BPEC, sobre as brigas que ocorrem no ambiente escolar. 2013.

Em Ação – Gestão Democrática das Cidades - Entrevista com Odoné Serrano Júnior, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, sobre o Movimento Paraná sem Corrupção e a
gestão democrática das cidades, apresentando a Área de Habitação e Urbanismo do Ministério Público, por quem ela é formada e sua contribuição para o Movimento Paraná sem
Corrupção. Discute também, como fazer uma Gestão Democrática e a relação das Moradias das Cidades com o exercício da cidadania e das problemáticas urbanas. 2013.
Em Ação – Movimento Paraná Sem Corrupção - Entrevista com Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, sobre o Movimento Paraná sem Corrupção. No
programa ele explica o que é o Movimento Paraná sem Corrupção e seu objetivo, o que é cidadania, direito e deveres, as instituições que ajudam a conhecer os direitos e deveres, e o papel
da escola pública e da sociedade na construção da cidadania. 2013.
Em Ação – Artigo Final – PDE - Entrevista com Cassiano Ogliari, Coordenador Estadual do PDE, sobre as características que devem ser observadas para a elaboração do artigo final no
PDE. 2013.
Em Ação – Transparência nos Municípios - Entrevista com Claudio Smirne Diniz, Promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, sobre a transparência nos municípios, falando sobre
as razões para a discussão dessa temática, a falta de transparência, as propostas e benefícios alcançados, os conteúdos disponibilizados nos Portais de Transparência e a legislação que
rege a implementação dos portais. 2013.
Em Ação – Campanha Conte até 10 nas Escolas - Entrevista com Paulo Sérgio de Lima, Promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, sobre a Campanha Conte até 10 nas
Escolas, explicando o motivo da campanha, números de homicídios no Brasil, motivo pelo qual os lutadores de artes marciais foram convidados para participar da campanha, o foco da
campanha no Paraná, as ações que já foram realizadas e como acontecerá a campanha junto aos jovens do Ensino Médio. 2013.

Informativos Especiais
Influenza A (H1N1) - Informativo com depoimento de Nilce Haida da Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado do PR (SESA). 2009. Duração:11min.
Influenza A (H1N1) - Informativo com depoimentos: Mirian Marques Woiski (Departamento de Vigilância e Controle de Agravos Estratégicos – Superintendência de Vigilância em Saúde).
Sidneya Marques (Divisão de Doenças Crônico-degenerativas - Superintendência de Políticas de Atenção Primária em Saúde) Juliana Eggers (Divisão de Regulação e Acesso à Assistência
- Superintendência de Gestão de Sistemas de Saúde) – Secretaria de Saúde do Estado do PR- SESA. 2009. Duração: 38min.
Projeto Cuidadores da Gripe - Informativo sobre prevenção da gripe A - Projeto Cuidadores da Gripe. Apresentador: Paulo Braga. 2009. Duração: 7min.
Especial DEEIN - Programa exibido “ao vivo” em 01/07/2010, Especial DEEIN (Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional). Participação: Angelina Matiskei (Chefia DEEIN)
e Mozart Petruy (Técnico-pedagógico DEEIN). Tema: Transformação das Escolas Especiais em Escolas de Educação Básica na modalidade Educação Especial. 2010. Duração: 60min.
Painel Artístico – Multimeios - Vídeo sobre a história do painel artístico concebido entre 1980 a 1981 por Carmen Carini e funcionários do Cetepar. 2010. Duração: 16min.
Especial PDE - Programa exibido ao vivo com as convidadas: Simone Bergmann (Coordendora Estadual do PDE), Elizabete dos Santos (Dir. de Tecnologias Educacionais), Alayde
Digiovanni (Superintendente da Educação) e Yvelise Arco-Verde (Secretária de Estado da Educação). 2010.
Especial Inami Custódio Pinto - Nesse especial, o professor Inami Custódio Pinto, um dos maiores estudiosos do folclore paranaense, conta um pouco sobre sua vida e suas pesquisas.
2010. Duração: 6min.
Especial CEP 165 anos - O programa é uma homenagem aos 165 anos de existência do Colégio Estadual do Paraná, com imagens de sua estrutura física no decorrer do tempo e
depoimentos de alunos, professores e funcionários sobre sua experiência no CEP. 2011. Duração: 7min.

Semana Pedagógica 2011 – 2º Semestre - A Semana Pedagógica de julho de 2011 apresenta vídeos com mensagens do Secretário de Estado da Educação do Paraná, Flávio Arns, da
Diretora de Políticas e Programas Educacionais da SEED - PR, Fernanda Scaciota Simões da Silva e da Chefe do Departamento de Educação Básica da SEED - PR, Maria Cristina
Theobald e, ainda do Professor de Língua Portuguesa, Carlos Alberto Sanches que aborda questões sobre linguagem. 2011. Duração: 30 min.
181 Narcodenúncia - Nesta conversa com o Tenente Fragoso, coordenador estadual do 181 Narcodenúncia no Paraná, que conta como funciona o programa, os resultados já obtidos, e
ainda, como fazer e efetivar uma denúncia contra o tráfico de drogas e/ou outros crimes. 2011. Duração: 15 min.
O Direito do aluno em aprender - Nesse programa, o professor José Francisco Soares, Pós-Doutor em Educação pela Universidade de Michigan Ann Arbor, fala sobre o direito do aluno
em aprender e suas implicações para que esse processo ocorra. 2011.
Patrulha Escolar Comunitária - Nesse programa, o Tenente Coronel Douglas Dabul fala sobre a Patrulha Escolar Comunitária e medidas de segurança que pais, professores e comunidade
devem tomar para tornar o ambiente escolar mais seguro. 2011.

Povos Faxinalenses – Análise de Conjuntura dos Movimentos Sociais Tradicionais - O Especial traz a palestra ministrada pelo Prof. Doutor Roberto Martins de Souza, do Curso de
Agroecologia, do Instituto Federal do Paraná – Campus Telêmaco Borba, realizada durante o 4º Encontro Estadual dos Povos Faxinalenses, em 27 de agosto de 2011, no município de
Guarapuava-PR. 2011. Duração: 30 min.

Povos Faxinalenses – Direitos Étnicos e Coletivos dos Povos Tradicionais - O Especial traz a palestra ministrada por Giovanna Bonilha Milano, Assessora Jurídica do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais, do Ministério Público do Paraná, ocorrida durante o 4º Encontro Estadual dos Povos Faxinalenses, em 27 de agosto de
2011, no município de Guarapuava-PR. 2011. Duração: 25 min.

Semana Pedagógica 2012 - Avaliação - A mesa redonda apresentada pela diretora do DPPE, Fernanda da Silva, apresenta a discussão sobre avaliação. Os convidados são Marisa Abreu
(Doutora em Educação), José Francisco Soares (Pós-doutor em Educação), Juara de Almeida Ferreira (Coord. da Ed. Integral), Luciane Vanessa Fagundes (Chefe do DEDI), Mariana
Taques (DEB), Margaret Sbaraini (Coord. da Educação Profissional Técnica), Walquiria Onete Gomes (Chefe do DEEIN), Eliane Bernardi Benatto (Coord. do Ensino Fundamental), Célia
Regina Julião (Pedagoga do C.E. Edimar Wright), Thainá Baranek (Aluna do C.E. Edimar Wright), Francis Bolsi Silva (Diretor do C.E. Tancredo Neves), Maria Ivonete Favarim Vendrametto
(Diretora do C.E. Dom Orione), Wilson Marcionilio Alves (Diretor do C.E. Manoel Ribas), Rossana Matte Pimentel (Pedagoga doC.E. Antonio L. Braga, Ana Maria Veiga (Vice- diretora do
C.E. Dom Orione, Vera Mallmann (Téc. Pedagógica NRE-AMN, Cristina Garcia (Téc. Pedagógica- DPPE) e Denise Solana (Pedagoga-DPPE). 2012. Duração: 1h 05min.

Semana Pedagógica 2012 - Educação Integral e Atividades Complementares - A mesa redonda apresentada pela Coordenadora da Ed. Integral, Juara de Almeida Ferreira, apresenta 4
experiências realizadas em diferentes colégios do estado. Os convidados são: Sônia Hinça dos Santos (Diretora do C.E. Maria Gai Grendel), Vitor Mendes Rodrigues (Prof. De Arte),
Edimara Francisca Leite (Mãe de aluno), Ivan da Silva Araújo (Diretor do C.E. Chico Mendes), Maricel Loch (Profa. De Ciências), Valdinei Plantes Franco (Monitor do programa Mais
Educação), João Vitor Soares (Aluno do C.E. Chico Mendes), Eduardo Gonçalves (Aluno do C.E. Chico Mendes), Wilson Marcionilio Alves (Diretor do C.E. Manoel Ribas), Simony
Domingues de Souza (Profa de Dança), Leila de Jesus Sentoni (Mãe de alunas), Rosana Maria da Costa (Diretora do CEEP Lysimaco Ferreira da Costa), Cândida de Carvalho Junqueira
(Coord. de Educação Agrícola e Florestal) e Alisson Wojcikiecz (Aluno do CEEP Lysimaco Ferreira da Costa). 2012. Duração: 46min.
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Semana Pedagógica 2012 - Patrulha Escolar Comunitária - O Tenente-Coronel Douglas S. Dabul discursa sobre a relação da Patrulha Escolar Comunitária e Comunidade escolar. Ele
destaca a necessidade de pais, alunos, professores, equipe pedagógica, diretores e demais funcionários da escola evitarem o uso de material não pedagógico na escola. Além deste tema
norteador do ano de 2012, ele ressalta a importância do uso do uniforme, do combate às drogas, a mediação de conflitos e da participação da família em conjunto com a escola no processo
pedagógico de formação dos alunos. 2012. Duração: 12min.

Semana Pedagógica 2012 - Helena Kolody – 100 anos - Este especial, em comemoração ao centenário da poeta paranaense Helena Kolody, apresenta a visão de quatro pessoas que
conviveram com a poeta: a poetisa Adélia Maria Wollner, o poeta Hamilton Faria, a ex-aluna e profa. Maria Cristina R. Tabor e o prof. e compositor Daniel Faria. 2012. Duração: 16min.
4° Encontro Estadual dos Povos Faxinalenses 2011 - O Especial Faxinalense é um apanhado geral do 4º Encontro Estadual dos Povos Faxinalenses, realizado nos dias 26, 27 e 28 de
agosto de 2011, em Guarapuava, onde foram apresentados resultados da luta faxinalense - avanços e direitos. O evento contou com palestras, oficinas e feira de sementes. 2012. Duração:
8min

Dia Mundial do Autismo - O Especial Dia Mundial do Autismo traz o pronunciamento de Walkiria Onete Gomes, Diretora do Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional –
DEEIN, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED/PR, sobre a Síndrome do Autismo. 2012. Duração: 2min

Projeto Catamare - O Especial apresenta a parceria existente entre a DITEC (Diretoria de Tecnologia Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná) e a CATAMARE
(Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Curitiba e Região Metropolitana) e fala sobre a importância da separação e reciclagem de materiais. O depoimento do Diretor de
Tecnologia Educacional, Rogério Bufrem Riva, esclarece sobre a relevância dessa parceria. O programa conta com relatos conscientes como o da catadora “Lia” e do catador Francisco Joel
T. Almeida. 2012. Duração: 6min.

Concurso Barão do Serro Azul - Clipe da música “A saga do Herói” de Leonardo Barbosa (2° colocado no concurso Barão do Serro Azul), aluno do Colégio Estadual Maria Isabel
Guimarães, de São José da Boa Vista - PR. Leonardo foi orientado pela professora Dalva Sabino de Godoy. 2012. Duração: 2min.

1º Encontro de Saúde Mental do Estado do Paraná - O programa Especial 1º Encontro de Saúde Mental do Estado do Paraná traz a conferencista Luciana Togni de Lima e Silva Surjus,
da área técnica de Saúde Mental, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, em ampla abordagem sobre a saúde mental no Brasil, desde os primórdios até a atualidade. O
evento ocorreu no mês de julho, no auditório do Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. 2012. Duração: 1h.

Controle do tabagismo e outras drogas - O Especial traz a palestra do médico e professor de Clínica Médica da UNICAMP, Dr. Jamiro da Silva Wanderley, em uma lúdica palestra para os
alunos do 6º ano do Colégio Estadual Paraná, para a conscientização da importância de se ter uma vida saudável. 2012. Duração: 38min.

O canal é seu! O programa convida os alunos do ensino fundamental e médio, regularmente matriculados nas escolas da rede estadual de ensino do Paraná, para enviar suas produções
audiovisuais para a TV Paulo Freire. 2012.

Paraná sem Corrupção: depoimentos - Este programa traz depoimentos de alunos da rede estadual de ensino sobre a corrupção e as possibilidades de combatê-la. Também comentam
sobre a importância do Movimento Paraná sem Corrupção, promovido pelo Ministério Público em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 2012.

Palestra Diretrizes em Direitos Humanos - O programa traz a palestra sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, proferida pela professora Clélia Brandão Alvarenga
Craveiro, Diretora de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania do SECADI/ MEC, gravada no Colégio Estadual da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba-PR. 2012.

Semana Pedagógica 2013 – Movimento Paraná sem Corrupção - O Promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, Eduardo Augusto Salomão Cambi, fala sobre o sucesso do
Movimento Paraná sem Corrupção no ano de 2012 e sobre como será o desenvolvimento da campanha em 2013. Explica o porquê da criação de uma Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente e ressalta a importância da união de todos, inclusive da atuação do professor junto aos seus alunos, promovendo o desenvolvimento da cidadania e o combate à corrupção.
2013. Duração: 5min.
Semana Pedagógica 2013 – Patrulha Escolar Comunitária - O Major Gerson Luiz Buczenko, Comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária – BPEC, dirige-se aos professores
e educadores da rede estadual de ensino citando as ações da Patrulha Escolar junto à Escola e seu entorno; anuncia que o tema gerador a ser trabalhado com os estudantes no ano de
2013 é: “Pratique a Cortesia” e também fala sobre o Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas. O Capitão Walter João Marques Luiz, do Batalhão de Patrulha Escolar
Comunitária – BPEC, reforça a importância do 181 – Disque-Denúncia, da Polícia Militar do Estado do Paraná, que tem por objetivo receber informações anônimas relativas à crimes e, por
conseguinte, atuar contra os atos de violência. 2013. Duração: 4min.
Semana Pedagógica 2013 – Defesa Civil - O Capitão Emidio Angelotti, Coordenador do Programa Defesa Civil na Escola, explica sobre a composição e atuação do Programa junto às
Escolas, como a formação de brigadistas escolares. Faz convite aos professores e educadores para participarem do Programa que também tem como objetivo o treinamento para casos de
catástrofes naturais. 2013. Duração 6min.
Semana Pedagógica 2013 – Brigada Escolar - O Major Emerson Luiz Baranoski, Engenheiro do Corpo de Bombeiros, fala sobre seu trabalho de assessoria junto à Superintendência de
Desenvolvimento Educacional para dotar as escolas de instrumentos necessários em casos de incêndio e pânico, segundo as normas de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.
2013. Duração: 2min.
Tutorial Tablet Educacional - O programa mostra as características do tablet educacional: acessórios, desbloqueio, parte física e principais controles de navegação. 2013. Duração: 4min.

Avaliação - Cláudio de Moura Castro – Entrevista com Cláudio de Moura Castro, especialista em educação, sobre avaliação. 2013. Duração: 9min.
Semana Pedagógica 2013 – O Papel do Educador - O especialista em educação, Renato Casagrande, fala sobre o papel do professor na sociedade contemporânea. 2013. Duração:
17min.
Semana Pedagógica 2013 – Gestão Democrática - O especialista em educação, Renato Casagrande, fala sobre gestão democrática. 2013. Duração: 17min.
Semana Pedagógica 2013 – O Desafio da Qualidade da Educação - O doutor em Educação Celso Vasconcellos fala sobre alguns desafios que toda comunidade escolar enfrenta na
busca de um ensino de qualidade. 2013. Duração: 40min.
Semana Pedagógica 2013 – Gestão da Sala de Aula - Celso Vasconcellos, doutor em Educação, fala sobre os eixos norteadores da gestão da sala de aula e alguns instrumentos que
contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. 2013. Duração: 36min.
Semana Pedagógica 2013 – PDE Interativo - A pedagoga Mariana Fonseca Taques explica o que é e quais as possibilidades de utilização do PDE Interativo. 2013. Duração: 10min.

Dia Internacional da Mulher - A TV Paulo Freire faz uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher com a leitura do poema “Com Licença Poética”, de Adélia Prado. 2013.
Leitura e resolução de problemas - O professor Carlos Alberto Faraco (Pós-Doutor em Linguística - UFPR) e a professora Maria Tereza Carneiro Soares (Doutora em Educação - UFPR)
falam sobre a importância da leitura e resolução de problemas no contexto escolar. Quem conduz a conversa é a técnica pedagógica Marly Albiazzetti Figueiredo (Equipe Disciplinar - Língua
Portuguesa – SEED). 2013.
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Leitura e áreas do conhecimento - O doutor em Linguística Gilberto de Castro (UFPR) conduz uma conversa sobre leituras e as diferenças áreas do conhecimento. Os professores
doutores em Educação Geraldo Balduíno Horn (UFPR), Guilherme Romanelli (UFPR) e Odisséia Boaventura de Oliveira (UFPR) apresentam suas perspectivas sobre o tema. 2013.
Homenagem ao Professor - Se você pudesse homenagear um professor que te marcou, o que você diria? É com essa pergunta que o aluno Lucas Pedrelle (C.E. Lúcia Bastos - CuritibaPR) conduz a homenagem da Secretaria de Estado da Educação aos professores da rede estadual de ensino. O secretário de Educação Flávio Arns, a superintendente Eliane Rocha, os
professores Ramiro Eugênio de Freitas (Educação Física), Rosiane Rodrigues (LEM - Inglês) e Silvia Lemes (Arte); e alunos do C. E. Polivalente de Curitiba prestam sua homenagem ao dia
do professor. 2013.
Paraná Alfabetizado 10 anos - Programa comemorativo dos 10 anos do Programa Paraná Alfabetizado. 2013.
Concurso Barão do Serro Azul 2013 - O clipe apresenta as duplas três finalistas do concurso do Barão do Serro Azul: os alunos Luís Felipe Almeida e Maria Gabriele Vieira, do C. E. Dom
Pedro I – Pitanga-PR; os alunos Joshua Filho e Mari Rocha, do C. E. Professora Maria Helena Teixeira Luciana – Pontal do Paraná-PR e os alunos Cirilo Gonçalves de Sousa Neto e Luana
Cirila do Prado Silva, do C. E. Douradina – Douradina-PR.
Treinamento em RCP - O programa mostra a Bióloga e Analista Técnica Elisiane Guimarães explicando como realizar uma RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) em um boneco bissexual
para ser utilizado nos Cursos Técnicos de Enfermagem dos Colégios Estaduais do Paraná. 2013.
Instrução Normativa nº 01/2013 SUDE/DILOG/Cane - A responsável pelo Setor de planejamento e monitoramento Déborah Cristina Gomes fala sobre os cuidados com os produtos e
atribuições e responsabilidades das merendeiras. 2013.
Instrução Normativa nº 02/2013 SUDE/DILOG/Cane Agricultura Familiar (parte 1) - A nutricionista Angelita Avi Pugliesi Martins fala sobre as responsabilidades da merendeira no
recebimento, conferência e armazenamento. 2013.
Instrução Normativa nº 02/2013 SUDE/DILOG/Cane Agricultura Familiar (parte 2) - A nutricionista Angelita Avi Pugliesi Martins fala sobre o padrão de qualidade exigidos para o
recebimento e armazenamento dos gêneros perecíveis da agricultura familiar. 2013
Instrução Normativa nº 03/2013 SUDE/DILOG/Cane - A nutricionista Fernanda Brzenski da Cunha fala sobre a entrega de carnes congeladas e cuidados com o armazenamento e
descongelamento dos produtos. 2013.
Semana Pedagógica 2014 – Brigada Escolar e Defesa Civil na Escola - O tenente Coronel Barros, coordenador do programa de Brigada Escolar - fala sobre as orientações e metas de
segurança para o ano de 2014.
Semana Pedagógica 2014 – Movimento Paraná sem Corrupção - O Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná e Coordenador do Movimento Paraná sem Corrupção, Dr.
Eduardo Augusto Salomão Cambi, faz breve comentário sobre o Movimento nos anos de 2012 e 2013 e revela as ações previstas para o ano de 2014, convidando a todos a participarem do
3º ano da campanha.
Semana Pedagógica 2014 – Patrulha Escolar Comunitária - O Major Ronaldo de Abreu, comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, fala sobre as ações preventivas e a
importância da integração entre a polícia e comunidade escolar.
Semana Pedagógica 2014 – Reflexões sobre o processo ensino-aprendizagem (Parte I) - O professor João Luiz Gasparin, Doutor em Educação, apresenta aspectos da Teoria do
Conhecimento - Materialismo Histórico Dialético e trata sobre o trabalho do professor.
Semana Pedagógica 2014 – Reflexões sobre o processo ensino-aprendizagem (Parte II) - O professor João Luiz Gasparin, Doutor em Educação, apresenta a Teoria Histórico–Cultural,
a partir das concepções de Lev Vygotsky.
Semana Pedagógica 2014 – Reflexões sobre o processo ensino-aprendizagem Parte (III) - O Professor João Luiz Gasparin, Doutor em Educação, apresenta os passos da Pedagogia
Histórico-Crítica, a partir das concepções de Dermeval Saviani.
Semana Pedagógica 2014 – Reflexões sobre o processo ensino-aprendizagem (Parte IV) - O Professor João Luiz Gasparin, Doutor em Educação, discorre sobre a Didática da
Pedagogia Histórico-Crítica, considerando Marx, Vygotsky e Saviani.
Plano de Abandono Escolar – O programa explica, a partir de uma simulação num colégio da rede estadual de ensino público, o que é o plano de abandono e o papel da comunidade
escolar nesse processo.2014.
José Pacheco – Escola da Ponte - Neste programa o idealizador da Escola da Ponte nos conta um pouco da história e características da Escola, do Projeto Âncora da Ponte no Brasil e
discute também a realidade da educação nesse país. 2014.

Xadrez nas Escolas do Paraná: uma contribuição pedagógica - O vídeo mostra algumas imagens do Campeonato de Xadrez - Fase Regional de Curitiba, do 61º JEPs – Jogos Escolares
do Paraná, com os depoimentos da enxadrista e aluna Diovana Ferreira dos Anjos e do professor de Educação Física e Técnico de Xadrez, ambos do Colégio Estadual do Paraná. 2014.
Extraclasse - Programa informativo que divulga notícias referentes ao universo educacional e iniciativas das escolas públicas do estado do Paraná. Duração: 1 a 5 min.

Extraclasse Especial - Programa informativo que trata de temas referentes ao universo educacional. Duração: 3 a 10 min
TV Paulo Freire / Portal Dia-a-Dia Educação. 2006. Duração: 8min.
Livro Didático Público. 2006. Duração: 9min.
Educação Profissional. 2006. Duração: 5min.
Educação Especial. 2006. Duração: 5 min.
Educação de Jovens e Adultos. 2006. Duração: 7min.
Ensino Fundamental, Educação Indígena e Educação do Campo. 2006 Duração: 15min.
Fera / Com Ciência. 2006. Duração: 7min.
Dengue . 2007. Duração: 15min.
PDE . 2007. Duração: 15min.
Paraná Alfabetizado. 2007. Duração: 25min.
Direitos Humanos (Ignacio Ara Pinilla). 2009. Duração: 20min.
Nova Lei de Estágio (Francisco Cordão). 2009. Duração: 20min.
Educação Profissional. 2010. Duração: 10min.
CELEM. 2010. Duração: 8min.
Educação Ambiental. 2010. Duração: 10min.
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Paulo Freire. 2010. Duração: 10min.
Paraná Alfabetizado 2010. 2010. Duração: 10min.
Formação Continuada. 2010. Duração: 10min.
Educação Fiscal. 2010. Duração: 10min.
Dia do Professor. 2010. Duração: 10min.
Educação Musical. 2010. Duração: 10min.
Novo Portal Dia a Dia Educação. 2011. Duração: 8min.
Dia dos Professores. 2011. Duração: 5min.
Dia Mundial do Combate ao Câncer. 2012. Duração: 19min.
Dia Mundial sem Tabaco. 2012. Duração: 11min.
Conversa com Verso & Prosa 1ª edição. 2012. Duração: 3min.
Conversa com Verso & Prosa 3ª edição. 2012. Duração: 3min.
Conversa com Verso & Prosa 4ª edição. 2012. Duração: 3min.
Encontro Tecnologias NREs. 2012. Duração: 8min.
Semana de Shakespeare. 2012. Duração: 3min.
Conversa com Verso & Prosa 5ª edição. 2012. Duração: 6min.
Na Minha Ilha tem Escola – lançamento. 2012. Duração: 8min.
Conversa com Verso & Prosa 6ª edição. 2012. Duração: 7min.
Conversa com Verso & Prosa 7ª edição. 2012. Duração: 8min.
Prêmio Gestão Escolar. 2012. Duração: 5min.
Conversa com Verso & Prosa 8ª edição. 2012. Duração: 6min.
Movimento Paraná Sem Corrupção. 2012. Duração: 3min.
Controle do Tabagismo e outras drogas. 2012. Duração: 3min.
Finalistas de Concurso vão a Morretes. 2012. Duração: 3min.
Conversa com Verso & Prosa 9ª edição. 2012. Duração: 5min.
Conversa com Verso & Prosa 10ª edição. 2012. Duração: 5min.
Conversa com Verso & Prosa 11ª edição. 2012. Duração: 6min.
Homenagem ao Dia do Professor – 2012. Duração: 5min.
Conversa com Verso & Prosa 12ª edição. 2012. Duração: 5min.
1ª Mostra Científica, Artística e Cultural da SEED. 2012. Duração: 6min.
Cem anos do Contestado no Paraná. 2012. Duração: 8min.
Semana da Consciência Negra 2012. 2012. Duração: 2min.
Conversa com Verso & Prosa 13ª edição. 2012. Duração: 8min.
Conversa com Verso & Prosa 14ª edição. 2012. Duração: 8min.
Caravana da Poesia – 2012. Duração: 5min.
Encerramento Caravana da Poesia – 2012. Duração: 4min.
Conversa com Verso & Prosa 15ª edição. 2012. Duração: 7min.
Conversa com Verso & Prosa Especial Leminski. 2014. Duração: 9min.
Institucional - Divulga ações da SEED de forma objetiva ou orienta como usar ferramentas pedagógicas (tutorial). Duração: 7 min.
Institucional apresentação da TV Paulo Freire. 2006.
Institucional apresentação da TV Paulo Freire (Pout pouri). 2006.
Institucional Livro didático público. 2006
Institucional Tecnologia na Educação. 2007.
Institucional PDE. 2007.
Institucional Escola Fênix. 2007.
Institucional Caderno Pedagógico de Arte. 2007
Institucional Multimídia. 2007.
Institucional Ensino Médio Integrado. 2007.
Institucional SEED 60 anos. 2007.
Institucional CAUTEC. 2009.
Institucional Parque Newton Freire Maia. 2009.
Institucional SEED/2009. 2009.
Institucional Paraná Alfabetizado. 2009.
Institucional SAREH. 2009.
Institucional PDE. 2009.
Institucional PDE. 2010.
Institucional Educação do Campo. 2010.
Institucional DEEIN. 2010.
Institucional TV Paulo Freire 2010
Institucional Concurso Hino do Paraná. 2010.
Institucional Escola de Governo. 2010
Institucional DITEC 2011.
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Institucional PDE. 2011.
Institucional DEEIN. 2011.
Institucional Patrulha Escolar Comunitária. 2011
Institucional PDE 2012
Institucional PDE 2012 – Informativo
Institucional Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária – PEC. 2012
Institucional Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária – PROERD. 2012
Institucional PDE 2012 – Formatura
Institucional Movimento Paraná Sem Corrupção. 2012
Institucional Jogos Escolares. 2012.
Institucional Saúde Mental. 2012.
Institucional PDE 2013 – Aula Inaugural.
Institucional Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. 2013.
Institucional Ditec. 2013.
Institucional Cautec. 2013.
Institucional Mídia Impressa e Web. 2013.
Institucional Multimeios. 2013.
Institucional Proinfo. 2013.
Institucional Formação pela Escola. 2013.
Institucional Escola Itinerante. 2013.
Institucional PDE Formatura 2013. 2013.
Institucional PDE 2014 – Aula Inaugural.
Não Tem Segredo - Não Tem Segredo é um programa novo da TV Paulo Freire que procura desvendar, de maneira simples, os processos de produção, as ferramentas e equipamentos, das mais diferentes área de

Não Tem Segredo – Roteiro - No primeiro programa da série você conhecerá um pouco mais sobre Roteiro de audiovisual. O que é um roteiro? Quem o escreve? Para que ele serve? Por
que ele é feito? 2010.

Não Tem Segredo – Fotografia - Este programa procura explicar algumas técnicas de fotografia, além de dar diversas dicas sobre este tema. Onde posicionar a câmera? Qual a
importância da iluminação? Qual a diferença entre a luz dura e a luz suave? Esses são alguns elementos que você entenderá melhor assistindo ao programa. Confira um pouco mais sobre
fotografia no Não Tem Segredo. 2010.

32 Experiências em Tecnologia na Educação - Fazem parte desta série 32 audiovisuais com experiências de uso da tecnologia nas escolas do Paraná. Estas experiências foram
organizadas pelos 32 Núcleos Regionais de Educação, que, articulados com a Coordenação de Apoio ao Uso de Tecnologias (Cautec/Ditec), acompanharam as atividades desenvolvidas
nas escolas. Os seus protagonistas representam todos as escolas paranaenses, apresentando relatos sobre o uso do Portal Dia-a-Dia Educação, da TV Multimídia, dos Laboratórios de
Informática e da TV Paulo Freire, com o objetivo de ampliar e aprimorar a prática pedagógica.
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Paranaguá: A internet chega à Ilha das Peças
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Piraquara: Sabedoria Guarani
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Ponta Grossa/ Castro: Geografia ao vivo e a cores!
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Santo Antônio da Platina: Uma saga estudantil
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Curitiba: Luz das Letras
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Ibaiti/ Pinhalão: TV Multimídia: O professor aprende e ensina
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Irati: Um site muito especial
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Ortigueira: A agricultura no quintal de casa e na Internet
32 Experiências em Tecnologia na Educação - São José dos Pinhais: Escola aberta e inclusão digital
32 Experiências em Tecnologia na Educação - União da Vitória: No começo assusta, mas depois...
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Cascavel: Redescobrindo a América Latina
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Nova Esperança do Sudoeste: Os pais e a internet
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Francisco Beltrão: Futuros Professores
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Foz do Iguaçu: Os monitores de Foz do Iguaçu
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Janiópolis: Um telejornal para aprender Geografia
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Laranjeiras do Sul: O álbum digital de Laranjeiras
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Toledo: Na internet nenhuma escola fica distante
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Altônia: Aprendendo inglês pra valer.
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Assis Chateaubriand: Viva Escola Pré-vestibular Eureka
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Santana do Itararé: Descobrindo e Conhecendo a Tecnologia Portal Dia-a-dia Educação
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Cambé: TV Paulo Freire - Produção em Foco
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Pato Branco: OACs - Objetos de Aprendizagem Colaborativa
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Pitanga: NRE na Divulgação da TV Paulo Freire
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Manoel Ribas - Reserva Indígena. Educação Digital na Terra Kaingang
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Campo Mourão: Encurtando Distâncias
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Cianorte: A Matemática está em tudo o que vejo
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32 Experiências em Tecnologia na Educação - Guarapuava: Com Software Livre eu também sou livre
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Jandaia: Internet, my friend
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Jataizinho: O Rap de Jataizinho
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Loanda: O Noroeste é Digital
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Maringá: Os Caminhos da Literatura Interativa
32 Experiências em Tecnologia na Educação - Paranavaí: Livro na TV, um novo olhar
Série Profissões - Série de 11 programas que traz informações sobre a formação do profissional e sua atuação. 2007. Duração: 5 min.
Série Profissões – O que você vai ser quando crescer - Neste episódio crianças respondem de forma espontânea o seu sonho de profissão.
Série Profissões – A escolha - Este episódio trata das dificuldades no momento da escolha da profissão que o jovem pretende seguir. A especialista em Capital Humano Simone Turra fala
sobre as áreas que estão em "alta" no mundo do trabalho, além de dar dicas para escolha profissional.
Série Profissões – Geologia - Série de vídeos sobre Profissões. Neste episódio cujo tema é Geologia retrata as atribuições dessa profissão.
Série Profissões – Terapia Ocupacional - Neste episódio cujo tema é Terapia ocupacional, Renato Nickel (Coord. e Profº do curso de Terapia Ocupacional da UFPR) e Rita Aparecida
Bernardi Pereira (Vice-coordenadora do curso de Terapia Ocupacional da UFPR) falam sobre as atribuições dessa profissão. Também Mostra a terapeuta ocupacional Ana Paula Fernandes
fazendo o tratamento em pacientes.
Série Profissões – Engenharia de Materiais - Neste episódio cujo tema é Engenharia de Materiais, Luiz Miguel Amorin Santos (Estagiário de Engenharia de Materiais - UTFPR) e Giovana
de Fátima Menegotto (Mestre em Engenharia de Materiais) mostram o processo de coleta de amostra e estrutura de materais para posteriormente fazer a análise do material no computador.
Também mostra as máquinas utilizadas na Engenharia de materiais.
Série Profissões – Nutrição - Neste episódio cujo tema é Nutrição, Gouranga (Chef de cozinha) fala sobre a importância de uma alimentação saudável e Cláudia Seely Rocco (Profª de
Técnica Dietética da UFPR) mostra as áreas de atuação do nutricionista e qual o trabalho desse profissional.
Série Profissões – Design - Neste episódio cujo tema é design, Adriana Alegria (Designer Gráfico) fala sobre as dificuldades encontradas na profissão, os campos de atuação e as áreas de
especialização.
Série Profissões – Design de Moda - Neste episódio cujo tema é Design de Moda, Fernanda Ziemmermann (aluna do curso de Design de Moda) fala sobre a proposta do trabalho que eles
estão desenvolvendo. Denise Bianco (Profª de Projeto de Moda) e Anna Diemeier (Designer de Moda) mostram as funções e o perfil do profissional de moda, além de falar as áreas de
atuação.
Série Profissões – Ciências do Mar - Neste episódio cujo tema é Ciências do Mar, Maurício Garcia de Camargo (Coord. e Profº do Centro de Estudos do Mar) fala sobre as funções do
oceanógrafo, o campo de atuação e mercado de trabalho. Marcelo Eduardo José Muller (aluno do Centro de Estudos do Mar) fala um pouco sobre o curso oferecido pela UFPR, Luana da
Costa Monteiro (aluna do Centro de Estudos do Mar) fala sobre suas expectativas e Rangel Angelotti (Mestrando do Centro de Estudos do Mar) fala sobre as quatro grandes divisões:
biológica, física, geológica e química.
Série Profissões – Artes Plásticas - Neste episódio cujo tema é Artes Plásticas, Luiz Gagliastri (Escultor) fala sobre o processo de criação de uma escultura. Elisabeth Titton (Escultora e
Profª do curso de escultura da EMBAP) fala sobre as técnicas de produção, as áreas de atuação, carreira, espaço de atuação e tendências do mercado.
Série Profissões – Filosofia - Neste episódio cujo tema é Filosofia, Rodrigo Brandão (Profº de Filosofia UFPR) fala sobre o papel do filósofo na sociedade. Roberta de Aguiar (Estudante do
Curso de Filosofia da UFPR) diz os motivos de sua escolha profissional e Euclides André Mance (Sócio e Fundador do Instituto de Filosofia da Libertação - IFIL) mostra os campos de
trabalho do filósofo e as características que chamam a atenção na carreira. 2007.

Vestibular 2011 - UFPR - Programas da TV Paulo Freire em parceria com a Universidade Federal do Paraná – UFPR - para a divulgação das bolsas, benefícios e vestibular ofertados pela
instituição. Diretores de setores, professores e alunos da graduação falam sobre a organização e características das áreas e dos cursos, da atuação no mercado de trabalho, dos projetos
pedagógicos, da experiência acadêmica e da participação na feira de profissões da universidade. O perfil dos alunos de cada área, as expectativas geradas antes e depois do vestibular e
algumas dicas aos interessados no processo seletivo da UFPR também são temas abordados pelos convidados.

Assistência Estudantil - Neste programa, a Pró-reitora de assuntos estudantis da UFPR - Rita de Cássia Lopes - fala sobre as diferentes bolsas e benefícios oferecidos pela instituição
para seus acadêmicos. Geraldo Costa, aluno de medicina e bolsista da UFPR conta a sua trajetória para entrada no curso e as experiências vividas a partir de seu ingresso na instituição.
2011.
Processo Seletivo - Neste programa, Raul von der Heyde, Coordenador do Núcleo de Concursos da UFPR e Iara Bemquerer Costa, professora da UFPR, explicam como ocorre o processo
de vestibular da Universidade Federal do Paraná, mostrando a utilização da nota do Enem, a entrada pelo SISU (Sistema de Seleção Unificado), as cotas racial e social, além de dar dicas
aos vestibulandos. 2011.
Ciências Humanas, Letras e Artes e Educação - Neste programa, Andréa Caldas, Diretora do Setor de Educação, Alexandro Dantas Trindade, Coordenador do curso de Ciências Sociais e
Ana Cláudia Cichon, estudante de Comunicação Social, falam sobre as especificidades e funções do setor, organização pedagógica dos cursos, áreas de atuação, perfil dos candidatos,
mercado de trabalho, participação na feira de profissões, escolha e expectativa com relação aos cursos. 2011.

Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Jurídicas - Neste programa, Ricardo Marcelo Fonseca, Diretor do Setor de Ciências Jurídicas, Luciano Nakabashi, professor do curso de Ciências
Econômicas e Veridiane Paludo, estudante de Administração, falam sobre as especificidades e funções do setor, organização pedagógica dos cursos, áreas de atuação, perfil dos
candidatos, mercado de trabalho, participação na feira de profissões, escolha e expectativa com relação aos cursos. 2011.
Tecnologia e Ciências Exatas - Neste programa, Silvia Helena Schwab, Diretora do Setor de Ciências Exatas, Ewaldo Mehl, Coordenador do curso de Engenharia Elétrica e Ivan Felipe
Colaço, estudante de Arquitetura e Urbanismo falam sobre as especificidades e funções do setor, organização pedagógica dos cursos, áreas de atuação, perfil dos candidatos, mercado de
trabalho, participação na feira de profissões, escolha e expectativa com relação aos cursos. 2011.

Ciências Agrárias e Ciências da Terra - Neste programa, Eduardo Teixeira da Silva, Diretor do Setor de Ciências Agrárias, Elaine de Cácia de Lima Frick, professora do curso de Geografia
e Nicolas Antonio Zilli, estudante de Agronomia, falam sobre as especificidades e funções do setor, organização pedagógica dos cursos, áreas de atuação, perfil dos candidatos, mercado de
trabalho, participação na feira de profissões, escolha e expectativa com relação aos cursos. 2011.

Ciências Biológicas e Ciências da Saúde - Neste programa, Edison Luiz Almeida Tizzot, Coordenador do curso de Medicina, Mario Navarro, professor do curso de Ciências Biológicas e
Rafael Reis, estudante de Nutrição, falam sobre as especificidades e funções do setor, organização pedagógica dos cursos, áreas de atuação, perfil dos candidatos, mercado de trabalho,
participação na feira de profissões, escolha e expectativa com relação aos cursos. 2011.

INTERPROGRAMAS
Como Montar uma Gibiteca em sua Escola - Discorre sobre os passos necessários para a montagem de uma gibiteca no espaço escolar. 2011.
Conteúdos - Animações elaboradas a partir de conteúdos das diversas áreas de conhecimento enviados pelo Departamento de Ensino Básico da SEED.
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Matemática (Número Pi) - Definição do nº PI feita com animação. Pi é um número irracional obtido a partir da divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, cujo cálculo das
casas decimais já chega a 2,5 trilhões. 2012.
Arte (Gravura) - Definição de gravura feita com animação. Está relacionada ao “gravar”. São imagens feitas em uma superfície, geralmente de madeira, metal ou pedra., chamadas de
matriz. O resultado do trabalho poderá ser reproduzido inúmeras vezes. 2012.
Filosofia (Estética) - Definição de estética com animação. Termo de origem grega que significa sensibilidade. 2012.
Ciências ( Satélite) - Conceito de satélite com animação. Na Astronomia, satélite natural é um corpo celeste que se movimenta ao redor de um planeta graças a força gravitacional. 2012.
Biologia (células tronco) - Conceito de célula tronco com animação. Células tronco são células indiferenciadas, capazes de dar origem a qualquer tipo de célula. 2012.
Geografia (paisagem) - Conceito de paisagem com animação. O conceito de paisagem está relacionado a tudo que os sentidos humanos podem perceber e apreender da realidade de
determinado espaço geográfico ou parte dele. 2012.
Ensino Religioso - Conceito de ensino religioso com animação. Aquilo que para muitas Igrejas é objeto de fé, para a escola é objeto de estudo. Isto supõe a distinção entre fé/crença e
religião, entre o ato subjetivo de crer e o fato objetivo que o expressa.” (COSTELLA, DCE p. 05). 2012.
Química (solubilidade ou coeficiência de solubilidade SC) - Conceito de solubilidade ou coeficiente de solubilidade com animação. 2013.
Química (reações endotérmicas e reações exotérmicas) - Conceito de reações exotérmicas e reações endotérmicas com animação. 2013.
Química (fusão nuclear) - Conceito de fusão nuclear com animação. 2013.
Helena Kolody
Helena Kolody, por Iva Mendes - O programa traz o depoimento da senhora Iva Mendes do Nascimento revelando fatos e detalhes sobre sua amizade com Helena Kolody. 2012.
Mural do Conhecimento
Mural do Conhecimento – Dom Quixote - O artista plástico Marcelo Weber fala sobre a obra Dom Quixote de Miguel de Cervantes e possibilidades de apontamentos sobre a transição de
um período feudal para um moderno, ou ultramoderno, da mesma obra. Estas reflexões são pequenas pílulas do programa A Árvore do Conhecimento. 2014.
Mural do Conhecimento – Literatura Fantástica - O artista plástico Marcelo Weber fala sobre a literatura fantástica, um conto de Jean Cocteau e reflexões que este apresenta sobre a
morte. Estas reflexões são pequenas pílulas do programa A Árvore do Conhecimento. 2014.
Mural do Conhecimento – Literatura Oral - O artista plástico Marcelo Weber fala sobre a literatura oral como uma herança portuguesa presente nos repentistas, e lê trecho da “Princesa
Teodora”. Estas reflexões são pequenas pílulas do programa A Árvore do Conhecimento. 2014.
Mural do Conhecimento – TLÖN, UQBAR, ORBIS TERTIUS - Marcelo Weber, artista plástico, fala do conto de Jorge Luis Borges – TLÖN, UQBAR, ORBIS TERTIUS – e de como ele o cria
a partir de elementos reais, partindo para um mundo criado que sobrepuja a realidade. Estas reflexões são pequenas pílulas do programa A Árvore do Conhecimento. 2014.
O Canal é seu!

O Canal é seu! Corrupção - Esta edição do programa “O Canal é seu!” apresenta o vídeo da Escola Estadual D. Pedro I, do município de Pitanga-PR. Totalmente produzido pelos alunos, o
vídeo tem como tema a corrupção. Com o intuito de conscientizar os estudantes, a música original criada especialmente para o vídeo, também é de autoria dos alunos da escola. 2013.
O Canal é seu! Preconceito Racial - Esta edição do programa “O Canal é seu!” apresenta um vídeo sobre preconceito racial produzido por alunos do Colégio Estadual Professor Mário
Evaldo Morski, de Pinhão-PR. 2013.
O Canal é seu! Hora do basta! Nesta edição, o programa “O Canal é seu!” apresenta o vídeo do Colégio Estadual Mário Evaldo Morski, do município de Pinhão-PR, que tem como tema o
preconceito racial: o amor não se importa com a cor ou com a raça, a vida não leva isso em consideração. 2013.
O Canal é seu! Revolução Industrial - Nesta edição, o programa “O Canal é seu!” apresenta o vídeo produzido por alunos do Colégio Estadual Prof. Teobaldo L. Kletemberg, de CuritibaPR, que tem como tema alguns aspectos da Revolução Industrial. Os alunos utilizaram como base conteúdos da disciplina de História. 2014.

Orientações de Segurança no Ambiente Escolar

Deslocamento casa/escola - Orientações do Capitão Walter, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC/PR), sobre os cuidados no deslocamento entre casa/escola e a
identificação da presença de estranhos nas proximidades da escola. 2013.
Participação da comunidade - Orientações do Capitão Walter, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC/PR), sobre as formas de colaboração com a patrulha escolar quando
identificadas ações incomuns nas proximidades da escola, explicando o porque e como denunciar. 2013.
Dano ao Patrimônio Público - Orientações do Tenente David, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC/PR), sobre os crimes de danos ao patrimônio público, explicando quais
as ações e como denunciá-las. 2013.
Brigas no ambiente escolar - Orientações da Soldado Amábile, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC/PR), sobre as brigas e ofensas que ocorrem no ambiente escolar,
mostrando como lidar com essas ações. 2013.
Combate ao tráfico de drogas - Orientações do Sargento Izidorio, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC/PR), sobre o papel da patrulha escolar no combate ao tráfico de
drogas e as formas de denúncia. 2013.
Parceira BPEC/SEED - Orientações do Major Buczenko, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC/PR) sobre a parceria entre o batalhão e a Secretaria de Estado da Educação
no desenvolvimento de programas como o Proerd. 2013.
Participação ativa dos pais - Orientações do Capitão Costa, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC/PR), sobre a importância e responsabilidade do acompanhamento dos
pais na vida escolar e nas redes sociais dos filhos. 2013.
Prevenção ao uso indevido de drogas - Orientações do Capitão Perovano, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC/PR), sobre a importância da observação dos pais e
professores para a prevenção ao uso de drogas. 2013.

Série Pequenos Poetas. 2011

Pequenos Poetas – Eloisa - Animação feita a partir da declamação que a aluna do Colégio Militar do Paraná, Eloisa Cristina Piezzoti Oliveira, faz do poema de sua autoria: "Ser Feliz".
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Pequenos Poetas – Kauany - Animação feita a partir da declamação que a aluna do Colégio Militar do Paraná, Kauany de Oliveira, faz do poema de sua autoria: "O Mundo e Eu".

Pequenos Poetas – Arthur – Animação feita a partir da declamação que o aluno do Colégio Militar do Paraná, Arthur Rodrigues Augusto de Oliveira, faz do poema de sua autoria: "Vida sem
Amor".
Pequenos Poetas – Gabriel - Animação feita a partir da declamação que o aluno do Colégio Militar do Paraná, Gabriel Campos dos Santos, faz do poema de sua autoria: "Ser Criança".

Sobre Cafés ....

Sobre Cafés .... Tipos de Grãos - Neste episódio, o degustador e classificador de café, Francisco Barbosa Lima, explana sobre os tipos de grãos de café. 2013.
Sobre Cafés .... Produção e Qualidade - Neste episódio, o degustador e classificador de café, Francisco Barbosa Lima, explica a relação entre o processo de produção do café e a
qualidade dos grãos. 2013.
Sobre Cafés .... Defeitos dos Grãos - Neste episódio, o degustador e classificador de café, Francisco Barbosa Lima, cita condições que podem resultar em grãos de café com defeitos.
2013.
Sobre Cafés .... Países Cafeicultores - Neste episódio o degustador e classificador de café, Francisco Barbosa Lima, cita os principais países produtores de café, entre eles, a Colômbia e o
Brasil. 2013.
Sobre Cafés .... Qualidades - Neste episódio, o degustador e classificador de café, Francisco Barbosa Lima, cita as qualidades que definem a bebida como sendo rio, dura ou mole. 2013.
Sobre Cafés .... Classificação - Neste episódio, o degustador e classificador de café, Francisco Barbosa Lima, cita a memória gustativa como importante meio para a classificação do café.
2013.
Sobre Cafés .... Especiais e Tradicionais - - Neste episódio, o degustador e classificador de café, Francisco Barbosa Lima, explana sobre os cafés especiais – os chamados gourmets – e
os tradicionais, estes últimos mais torrados e mais consumidos pelos brasileiros. 2013.
Vivências - Programa com a participação da comunidade escolar em que o convidado fala sobre algum aspecto relevante de sua vivência na escola.
Vivências: Alessandra Martins - A professora de Língua Portuguesa do C.E. Prof. Paulo Alberto Tomazinho de Umuarama-PR fala sobre uma experiência marcante em sua vida
profissional. 2014.
Vivências: Marlene Sato - A professora de Língua Portuguesa do C.E. Prof. Paulo Alberto Tomazinho de Umuarama-PR fala sobre uma experiência marcante em sua vida profissional.
2014.
Vivências: Solange Pastio - A diretora do C.E. Presidente Roosevelt de Guaíra-PR fala sobre uma experiência marcante em sua vida profissional. 2014.

Vivências: Maria José de Rezende - A professora de Geografia do CEEBJA Valdir Fernandes de Guaíra-PR fala sobre uma experiência marcante em sua vida profissional. 2014.

Vivências: Getúlio Della Torres Junior - O professor de Geografia do C.E. Moradias Monteiro Lobato de Curitiba-PR fala sobre uma experiência marcante em sua vida profissional. 2014.

Vivências: Anderson Estevam - O professor de Educação Física do C.E. Roberto Langer Jr de Curitiba-PR fala sobre uma experiência marcante em sua vida profissional. 2014.

CAMPANHAS
Campanha contra a Dengue - Série com 8 programas. 2007. Duração: 1 min.
Campanha contra a Dengue - Apresentação (Renato Marin em estúdio)
Campanha contra a Dengue - A doença / números no PR
Campanha contra a Dengue - O mosquito
Campanha contra a Dengue - O controle / a origem do vírus
Campanha contra a Dengue - A transmissão/ Período de incubação
Campanha contra a Dengue - Os sintomas/ Tipos de dengue/ Diagnóstico
Campanha contra a Dengue - O tratamento/ Como evitar a dengue
Campanha contra a Dengue - O que vem sendo feito
Campanha Contra a Dengue. 2011 - Série de 3 programas. Duração: 1min
Campanha Contra a Dengue - Sintomas
Campanha Contra a Dengue - Prevenção
Campanha Contra a Dengue - Tratamento
Campanha Criança e Adolescente na escola: essa lição é para todos! 2011. Duração: 38”
Campanha Deficiência Visual. Campanha de orientação à comunidade escolar à pessoas com deficiência visual. Série de 4 programas. 2010. Duração: 1 min.
Campanha Deficiência Visual (Jessica)
Campanha Deficiência Visual (Jacob)
Campanha Deficiência Visual (versão 1)
Campanha Deficiência Visual (versão 2)
Campanha Dia Mundial Internet Segura - 2011. Duração: 1min.

Campanha pelos Direitos Humanos - Série com 9 programas. 2008. Duração: 30 a 40 seg.
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Direitos Humanos – Contra a discriminação - Animação de desenho feito por aluno baseado no artigo Artigo 2°- os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados
na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de
nascimento ou de qualquer outra situação.

Direitos Humanos – Contra a escravidão - Animação de desenho feito por aluno baseado no artigo Artigo 4° - Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o
tráfico de escravos, sob todas as formas, são proibidos.

Direitos Humanos – Direito à vida cultural - Animação de desenho feito por aluno baseado no artigo Artigo 27° - a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da
comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.

Direitos Humanos – Direito à liberdade - Animação de desenho feito por aluno baseado no artigo Artigo 3°- indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Direitos Humanos – Direito à Liberdade de Pensamento - Animação de desenho feito por aluno baseado no Artigo 18° - a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência
e de religião.

Direitos Humanos – Direito à Liberdade de Reunião - Animação de desenho feito por aluno baseado no Artigo 20° - a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.

Direitos Humanos – Direito à Liberdade de Opinião - Animação de desenho feito por aluno baseado no Artigo 19°- o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão.

Direitos Humanos – Direito de Formar uma Família - Animação de desenho feito por aluno baseado no Artigo 16° - a partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de
constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião.

Direitos Humanos – Igualdade em Dignidade e Direitos - Animação de desenho feito por aluno baseado no Artigo 1° - os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos.
Campanha Educação do Campo - Mostra as particularidades da educação do campo enquanto ação não se restringe somente a comunidades no perímetro rural, mas àquelas que
possuem características que revelam práticas econômicas, culturais, políticas e sociais típicas do campo e juntas fazem a cultura do Paraná. Série com 4 programas. 2010. Duração: 1 min.
Educação do Campo – Caio - O aluno Caio Fazoli apresenta o local onde vive e fala da importância do trabalho no campo. O agricultor Cristiano, pai de Caio, fala sobre o reflorestamento, a
preservação e a valorização da terra.
Educação do Campo – Professores MST - Os professores Gilberto Martini e Edilvane Marcelites, que atuam em um assentamento do MST, falam da articulação entre e as experiências da
vida do campo trazidas por seus alunos os conhecimentos adquiridos no espaço escolar.
Educação do Campo – Família Fazoli - Depoimento dos pais do aluno Caio Fazoli sobre a valorização da vida no campo, a importância do aprendizado escolar e suas possíveis aplicações
no cotidiano do trabalho no sítio da família.
Educação do Campo – SEED - Claudemir Zorzi, assessor pedagógico SEED/PR, Sara Pereira, vice-diretora do C.E. Manoel Romão Netto, de Porto Rico-PR e Vitor de Moraes, coord.
Estadual da Educação do Campo da SEED/PR, falam sobre a valorização dos conhecimentos trazidos pelos moradores do campo para a prática escolar.
Campanha Espécies Invasoras. Campanha de erradicação das espécies invasoras. Série de 4 programas. 2010. Duração: 1 min.
Espécies Invasoras - Caramujo
Espécies Invasoras - Beijinho
Espécies Invasoras - Tilápia
Espécies Invasoras - Uva do Japão
Campanha Paraná Alfabetizado - Série com 12 programas. 2007. Duração: 1 min.
Ciro Dias (Pescador)

Educação

Abigail F. Michaud (Farinheira)

Luz – Sepe Tiaraju

Maria Tonica Gomes (Dona de casa)

Voto – Eva Conceição

Junival Cordeiro (Pedreiro)

Melquíades

História de vida

Maria Bethânia

Trabalho
Campanha Prevenção Gripe A H1N1 - 2009. Duração: 2min.
Campanha Surdez. 2011 - Série de 2 programas. Duração: 1min
Campanha TV Paulo Freire 2009. Duração: 2 min.
Campanha TV Paulo Freire 2011. Duração: 2 min.

VINHETAS
100 Anos de Imigração Japonesa. 2008
Estou na TV Paulo Freire - Mostra a participação da comunidade escolar nos programas da TV Paulo Freire. 2011
Estou na TV Paulo Freire – Michele

Estou na TV Paulo Freire – Raísa

Estou na TV Paulo Freire – Vinícius
Estou na TV Paulo Freire – Thomas
Estou na TV Paulo Freire – Camila

Estou na TV Paulo Freire – Eliziane
Estou na TV Paulo Freire – Gislaine
Estou na TV Paulo Freire – Alan

Estou na TV Paulo Freire – Celeste
Estou na TV Paulo Freire – Lucas
Estou na TV Paulo Freire – Marcio

Estou na TV Paulo Freire – Aline
Estou na TV Paulo Freire – Amanda
Estou na TV Paulo Freire – Thais

Estou na TV Paulo Freire – Paola

Estou na TV Paulo Freire – Bruna

Homenagem Dia do Professor/2009
Homenagem Dia do Professor/2010
Homenagem Dia do Professor/2011
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Homenagem Dia do Professor - Amanda
Homenagem Dia do Professor - Adriano
Homenagem Dia do Professor - Gabriela
Homenagem Dia do Professor - Kelvin
Homenagem Dia do Professor - Lorena
Homenagem Dia do Professor - Mahadson
Homenagem Dia do Professor - Alunos
Homenagem Dia do Professor - Isaac
Homenagem Dia do Professor - Edicarla
Homenagem Dia do Professor - Helena
Homenagem Dia Internacional da Mulher 2014
Às mulheres – Marlene Pombo
Marlene Pombo Cavaleiro Pádua lê Ensinamento de Adélia Prado em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres – Maria de Fátima
Maria de Fátima Ferreira da Cruz lê Os minúsculos rapazes do Palace Bar de Regina Benitez em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres – Mariete Aparecida
Mariete Aparecida Ferreira lê Contemplação de Cecília Meireles em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres – Eliane Patriota
Eliane Patriota Vidal lê Uma amizade sincera de Clarice Lispector em homenagem ao Dia Internacional da Mulher
Às mulheres – Eliane Cristina
Eliane Cristina Depetrias lê trecho do livro O mar do livro Dias e Dias de Ana Miranda em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres – Melquisedec Dutra
Melquisedec Dutra Neri lê trecho do livro Eu sei, mas não devia de Marina Colasanti em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres – Luciana Graciele
Luciana Graciele Ilkiu lê Uma esperança de Clarice Lispector em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres – Fernanda Serrer
Fernanda Serrer lê Das pedras de Cora Coralina em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres – Silvia Tafarelo
Silvia Tafarelo lê trecho do livro Dias e Dias de Ana Miranda em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres – Késiene do Amaral
Késiene do Amaral Toledo lê Grande desejo de Adélia Prado em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres - Adriana Kalinowski
Adriana Kalinowski lê Beira Mar de Cecília Meireles em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres - Renata Cardozo
Renata Cardozo lê A dona do mundo de Regina Benitez em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres – Sandra Andreia
Sandra Andreia lêTodas as vidas de Cora Coralina em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Às mulheres – Darice Zanardini
Darice Zanardini lê trecho do livro Eu sei, mas não devia de Marina Colasanti em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Identidade Visual da TV Paulo Freire - A cultura escolar é o conceito norteador das vinhetas da TV, uma vez que somos uma emissora exclusiva da/para a comunidade escolar da Rede
Estadual do Paraná. As manifestações das práticas escolares aparecem em seus elementos de organização das salas de aula e da prática pedagógica; de seus suportes de escrita e leitura,
como cadernos, quadros negros, computadores, livros, etc; de sua prática da oralidade; de seus objetos; no comportamento de seus sujeitos, etc. 2011
Série Resgates 1

Série Movimento 1

Série Resgates 2

Série Movimento 2

Série Resgates 3

Série Cotidiano 1

Série Cheiro de Escola 1

Série Cotidiano 2

Série Cheiro de Escola 2

Série Cotidiano 3

Série Cheiro de Escola 3

Série Identidade 1

Série Videografismo 1

Série Conteúdo 1

Opinião - Série que mostra os alunos da rede pública do Paraná discutindo assuntos importantes do seu dia a dia. 2009.
Opinião – Amizade - Jeanelys Ribeiro Martins
Opinião – Aquecimento global - Amine Iskandar
Opinião – Cidadania - Jeanelys Ribeiro Martins
Opinião – Corrupção - Jeanelys Ribeiro Martins
Opinião – Drogas - Rosiane de Fátima dos Santos
Opinião – Família - Larissa Alesse Budel
Opinião – Preconceito - Yasmin Glauco Belasco
Opinião – Preconceito - Amanda Juliane Vicentini
Opinião – Religião - Ana Cristina de Paula
Opinião – 1ª transa - Ana Cristina de Paula
Opinião – Música - Alex
Opinião – Preconceito - Letícia
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Opinião – Família - Yasmin
Opinião – 1ª transa - Priscila
Opinião – Meio Ambiente - João
Opinião – Drogas - Kayo
Opinião – Escola - Amanda
Opinião – Preconceito - Alex
Opinião – Reciclagem - Morgana
O Tema é Um programa que traz diferentes enfoques e perspectivas sobre um mesmo assunto a partir dos programas de acervo da TV Paulo Freire. Duração: 1min.
O Tema é Leitura. 2010.
O Tema é Alfabetização. 2010
O Tema é Educação e Trabalho. 2010
O Tema é Formação Docente. 2010
O Tema é Educação Ambiental. 2010
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