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A presente proposta trata-se da premissa de despertar em crianças e 
adolescentes o gosto pelos estudos, pois quando estudar se tornar um prazer 
nada será esquecido ou procrastinado. 
Pontuar com os envolvidos no segmento da Educação (pais, crianças e 
adolescentes, educadores, sociedade geral) a importância da educação na vida 
do indivíduo e sua repercussão na vida adulta deste, assim como a sua 
posterior contribuição para a sociedade. A capacidade empreendedora começa 
com a oportunidade, passa pelo preparo para que se chegue ao sucesso. 
A Organização das Nações Unidas, que em 2000, ao analisar os maiores 
problemas mundiais estabeleceu parâmetros chamados de “8 Jeitos de Mudar 
o Mundo”. No Paraná, o movimento “Nós Podemos Paraná” trabalha desde 
2006 ativamente para que se possa alcançar estes Objetivos para 2015, prazo 
estipulado pela ONU. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) 
são: Acabar com a Fome e a Miséria; Educação básica de Qualidade para 
Todos; Igualdade entre os Sexos e Valorização da Mulher; Reduzir a 
Mortalidade Infantil; Melhorar a Saúde das Gestantes; Combater a AIDS, a 
Malária e Outras Doenças; Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente; e 
Todo Mundo Trabalhando pelo Desenvolvimento.  
Paranaguá precisa crescer e se modernizar e a partir deste projeto é possível 
mostrar que a Educação pode mudar o mundo. O envolvimento de toda a 
comunidade e da sociedade como um todo no sentido de objetivar a excelência 
na educação na cidade de Paranaguá, poderá mudar o cenário da situação 
escolar atual, com poucos alunos motivados no sentido de aprender. Por se 
tratar de algo tão inovador levará algum tempo para que seu efeito seja 
sentido. A motivação demora a dar seus frutos, mas a fé é capaz de mover 
montanhas. Trabalhar com as APMS (Associações de Pais e Mestres), 
associações de moradores, igrejas e todos os demais locais em que a família 
seja alcançada para se trabalhar a importância da Educação Infantil e o 
incentivo da criança nos estudos. Para motivar as crianças e adolecentes, 
trabalhar as escolas secundárias e de segundo grau mostrando a estes que se 
queremos um mundo melhor é necessário que se assuma a responsabilidade 
individual que nos cabe, para que depois esta venha a se tornar coletiva. É 
preciso que cada um faça a sua parte. O custo do Projeto depende das 
parcerias que podem ser geradas para a disseminação do mesmo. Os 
voluntários dependem somente de slides motivacionais e vídeos no mesmo 
tema, que atendam ao que se propõe e para tanto é necessário um notebook 
ou netbook que pode ser do próprio voluntário ou cedido pela instituição, e um 
datashow que pode ser obtido junto aos órgãos envolvidos por ocasião das 
palestras. Dada a facilidade de realização de parcerias, é possível conseguir-se 
material impresso para dinâmicas motivacionais a critério do voluntário 
palestrante. O custo maior para a realização deste projeto é a sua capacidade 
de doar-se a esta causa. 
 
 


