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RESUMO DOS RELATÓRIOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

PELOS COLÉGIOS SESI EM PROL DOS ODM – 2011 

 
 

REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS 

 

Nós Podemos Guarapuava e Ponta Grossa 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Cinema, Ética e 

Cidadania 

 Reflexões e propostas de trabalho que visem à compreensão da 

ética e da cidadania na exibição de filmes clássicos do cinema 

(longas e curtas metragens);  

 Reuniões e discussões a respeito de temas relacionados a filmes 

comumente chamados “Lado B” ou “Cult”, os quais não fazem parte 

do grande circulo de mercado e raramente são veiculados na grande 

mídia. 

 Partindo de discussões internas com alunos, foram feitas sessões 

abertas à comunidade na unidade SESI de Guarapuava; 

 Após as intervenções realizadas na unidade o projeto foi de 

encontro à comunidade, com quatro intervenções que contaram 

com cerca de 700 participantes. 

Papo Cueca  A ação busca desenvolver respostas às questões da sexualidade dos 

adolescentes do sexo masculino, de forma dinâmica, interativa e 

com exemplos cotidianos na vida dos adolescentes, através da 

aplicação de palestras aos alunos do ensino médio; 

 A primeira ação desenvolvida foi a capacitação dos alunos 

envolvidos, após o contado com o SAE (Serviço de Atendimento 

Especializado), que realiza trabalhos referentes à prevenção, 
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diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e 

da AIDS. Os alunos produziram um material de mídia em slides e 

vídeos para a exposição na sala de aula; 

 Após o processo de capacitação e construção da intervenção, os 

alunos foram para as intervenções práticas. Foram atendidos 

aproximadamente 300 jovens, dos quais 30% (90 alunos) 

responderam a um questionário, demonstrando que a ação foi 

relevante para os indivíduos atendidos. 

    

Projeto Efatá  Tendo como base de aprendizagem os “Doutores da Alegria” o 

objetivo é levar todo amor, paz, esperança, a palavra de Deus para 

os lugares onde o projeto for; 

 Oficinas de Arte, que se reunirão para criar, construir, arrecadar 

roupas e brinquedos; 

 Projeto sustentável com a confecção de brinquedos através de 

material reciclável, assim colaborando com o meio ambiente; 

Parcerias e patrocínios que ajudem na parte financeira buscando 

espaço na cidade. 

Projeto Lixo 

Reciclável 

 Projeto voltado para a conscientização e destinação do lixo 

reciclável de forma inteligente e interativa. Diminuir a quantidade 

de lixo, e buscar incitar a cidadania e a ética mediante benefícios 

do projeto no âmbito sócio ambiental; 

 Palestras: informar sobre a separação correta do lixo, os efeitos que 

podem provocar e as diversas formas de reutilização; 

 Dinâmicas: recreações com alunos do ensino fundamental e médio 

onde o lixo seria utilizado como material de “artesanato” para 

assim estimular o raciocínio a criatividade e o respeito com o meio 

ambiente; 

 Realizações: recolhimento de materiais dos quais serão vendidos 

para instituições onde o lucro será revertido a entidades sociais; 

 Será iniciado primeiramente nos colégios SESI de Ortigueira e Ponta 
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Grossa com o intuito de expandi-lo; 

 Baseado na teoria “Y”, no sistema participativo de modo que todos 

os envolvidos realizem o trabalho de maneira justa e saudável, 

através de comunicação, planejamento e reuniões. 

Projeto Sopão  O projeto já vem acontecendo por uma equipe de voluntários de 

alguns bairros da cidade, onde todas as segundas e quartas-feiras 

um grupo fica responsável por preparar a sopa e distribuir aos 

moradores de rua e pessoas carentes de demais bairros. A atividade 

que cabe aos alunos do Colégio SESI é trazer a essas pessoas cultura 

e diversão, realizar arrecadação de roupas e alimentos, e a cada 

quinze dias é preparado uma atividade com os alunos para ser 

apresentado às pessoas que frequentam o projeto. Foi realizado um 

cronograma das atividades a serem a realizadas, até dezembro de 

2011, sendo que no inicio do ano letivo de 2012 as atividades serão 

retomadas. 

 

REGIÃO METROPOLITANA E LITORAL 

 

Nós Podemos Araucária 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Contação de Histórias 

no Colégio SESI – Uma 

Arte Coletiva 

 Conscientização sobre a importância do voluntariado; elaboração e 

planejamento da atividade pelos alunos e professores; 

levantamento sobre a ação a ser realizada; contatos com 

instituições parceiras; Oficina de Encantamento e Contação de 

Histórias proferida pela Biblioteca Municipal de Araucária; pesquisa 

de material a ser trabalhado nas atividades; preparo das equipes; 

aplicação na Escola Terezinha Theobald – Dia D da Leitura e 

Contação de Histórias, levantamento sobre resultados alcançados 

com as pedagogas das escolas participantes (2º semestre). 

Dia do Desafio  Discussão em aula sobre o benefício da prática de esportes; análise 

sobre como promover maior aderência da comunidade na prática de 

exercícios físicos; contatos com instituições parceiras; 

planejamento da atividade; escolha das escolas e contato dos 

alunos com a direção de cada uma; realização do Dia do Desafio, 

onde os alunos desenvolveram, em várias escolas, atividades físicas 
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e de recreação. 

Visita a Casa Lar 

Coração de Mãe 

 Conscientização sobre a importância do voluntariado; planejamento 

da ação a ser realizada; contatos com instituições parceiras; 

campanhas de arrecadação de alimentos e agasalhos junto à 

comunidade escolar e externa; visita a instituição com a entrega de 

roupas e alimentos; integração dos alunos com os jovens residentes 

na Casa Lar. 

Visita ao Pequeno 

Cotolengo 

 Conscientização sobre a importância do voluntariado; planejamento 

da ação a ser realizada; contatos com instituições parceiras; convite 

aos pais para participação nas ações; participação como voluntários 

no Churrasco do Pequeno Cotolengo; entrevistas de voluntários 

sobre o sentimento de ser voluntário. 

 

Nós Podemos Bocaíuva do Sul 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Outubro Rosa  Alunos voluntários, juntamente com a Pedagoga, decoraram o 

colégio com laços, luzes e outros motivos na cor rosa; 

 Durante a semana de 24 a 28 de outubro, os alunos vestiram a cor 

rosa e participaram de uma palestra ministrada pela enfermeira 

Daniele Andreata Broleani, da Secretaria Municipal de Saúde de 

Bocaiúva do Sul, a qual mencionou a importância do diagnóstico 

precoce e dos tratamentos a que são submetidas as pessoas com 

câncer de mama, sanando muitas dúvidas trazidas pelos alunos a 

respeito da doença; 

 Alunos voluntários foram às ruas e aos comércios da cidade 

conscientizar as pessoas por meio de informações que podem salvar 

vidas, como a realização de diagnósticos precoces. 

 

Nós Podemos Curitiba 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Círculos de Diálogo no 

Colégio SESI – 

BOQUEIRÃO 

 Após avaliação dos protocolos resultantes da Metodologia Círculo de 

Diálogos, foram comentadas as propostas registradas pelos alunos, 

além dos projetos e ações já desenvolvidas no colégio, com a 

sugestão da inclusão de ações factíveis para o sucesso dos trabalhos 
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posteriores; 

 Os projetos resultantes do Circulo serão identificados e trabalhados 

conforme oficina ODM, aliados à teia do conhecimento; 

 

 Criação de comunicado para o encontro (Núcleo local de Trabalho), 

com a possibilidade de incluir novos alunos; 

 Mapeamento de projetos da localidade que estejam relacionados 

com as ações que poderão envolver os alunos SESI Boqueirão. 

Círculos de Diálogo no 

Colégio SESI - CIC 

 Alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente (SENAI-CIC) e do Ensino 

Médio regular (SESI-CIC) visitaram a unidade do CIETEP para 

participar de atividade avaliativa da área verde do local e 

atividades dinâmicas de Educação Ambiental; 

 Sob a orientação do Técnico em Meio Ambiente João Frederico 

Souza, participaram de atividade que visava o estímulo tátil, 

auditivo e olfativo, denominada “caminhada perceptiva”, 

resultando em relatórios individuais onde descreviam as sensações 

obtidas. Nesta caminhada as descrições resultantes enfocaram o 

clima diferenciado na área arborizada (temperatura mais baixa), a 

umidade acentuada, os sons de aves e a textura das plantas; 

 Na atividade de interpretação ambiental, os alunos descreveram e 

fotografaram o local relatando características e possíveis melhorias 

que poderiam ser implementadas visando a integração da área 

arborizada com algumas árvores mais dispersas, bem como 

disponibilizar assentos (bancos) para os funcionários do CIETEP, 

integrando-os à área, que atualmente não permite sua utilização; 

 Tais atividades integram um projeto que visa o plantio de espécies 

nativas no bosque do CIETEP (em torno de 130 árvores 

disponibilizadas pela SEMA/IAP). Posteriormente ao plantio, novos 
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alunos poderão integrar-se ao projeto, acompanhando o 

crescimento das mudas nos meses subsequentes. 

   

Círculos de Diálogo no 

Colégio SESI - FESP 

 Propostas futuras de que as ações servirão de inspiração e 

articulação para integração dos alunos na REDE. Foram cinco ações 

práticas inspiradas que partiram do Círculo, as quais ocorreram 

juntamente com as oficinas ODM. 

Círculos de Diálogo no 

Colégio SESI - 

PORTÃO 

 Aplicação do Círculo de Diálogo no Colégio SESI Rio Negro com 

alunos do Portão (Curitiba) Rio Branco e Rio Negro; 

 Desenvolvimento e acompanhamento das atividades, dinâmicas dos 

trabalhos e o processo do pensar. Os alunos celebraram resultados 

anteriores de ações sociais, construíram novas ideias, debateram e 

apresentaram ações a partir do conceito voluntariado 

transformador, tendo como resultado um plano de ação que será 

acompanhado pelos professores articuladores. 

 

Nós Podemos Fazenda Rio Grande 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Projeto Cidade Limpa  Foram realizados vários momentos de conscientização do público 

infantil, nas escolas, com palestras e teatros e também encontros 

com organizações governamentais, não governamentais e privadas, 

para se instituir uma lei cobrando dos cidadãos a postura do 

descarte correto do lixo; 

 Criou-se um selo ambiental como “marca” do projeto. 
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Nós Podemos Paranaguá 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Projeto Tratamento 

de efluentes com 

plantas aquáticas 

 Atividades na área de meio ambiente, criadas a partir do Círculo de 

Diálogos; 

 Apresentação do projeto na Mostra Inova; 

 Processo de tratamento terciário de resíduos líquidos, através do 

uso de plantas aquáticas como “biofiltro”. 

    

 

Nós Podemos Pinhais 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Ações Diversas - ODM 

7 

 Desenvolvimento de pufe de garrafa pet e projeto de uma casa 

reciclável; 

 Os alunos se mobilizaram e limparam a margem do Rio Iraí, que 

atravessa o município de Pinhais, e ainda plantaram árvores nativas 

para interromper o assoreamento da região. 
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Nós Podemos Quatro Barras 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Ações Diversas  Implantação de uma horta no Colégio; 

 Coleta e distribuição de alimentos e roupas; 

 

 

Nós Podemos Rio Branco do Sul 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Descartando o 

descartável: traga o 

seu que eu trago o 

meu! 

 O projeto deu-se com os objetivos de eliminar o uso de copos 

plásticos descartáveis na Unidade SESI/SENAI, desenvolver uma 

atitude respeitosa em relação ao meio ambiente por parte dos 

colaboradores, alunos e usuários da unidade e influenciar os 

participantes a eliminar a utilização de copos descartáveis em seu 

cotidiano; 

 Os alunos e professores do Colégio SESI divulgaram a proposta em 

sala, recomendando que fossem trazidos recipientes próprios, pois 

dentro de um prazo pré-estipulado não haveria mais a 

disponibilidade de copos descartáveis; 

 Foram feitos avisos, cartazes e confecção de copos artesanais, 

durante o Projeto Junior Achievement, os quais foram vendidos e 

são utilizados até hoje; 

 Realização de concurso de slogans para o projeto. 

 

Nós Podemos São José dos Pinhais 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Campanha do  Realizada pelos alunos dos Colégios Sesi Famec e Centro, no período 

http://www.fiepr.org.br/redeempresarial/desenvolvimentocidades/dbimages/56632.img
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Agasalho de abril à junho, onde foram arrecadadas mais de 2.000 peças de 

agasalhos, roupas, calçados e cobertores. Esta ação contribuiu para 

a Campanha do Agasalho realizada pela Secretaria de Assistência 

Social do município. As doações foram entregues no Cras José Zem, 

localizado no Bairro Jardim Itália. 

Campanha Eco Dia de 

Arrecadação de Livros 

usados e preservação 

das Florestas 

Realizada pelos alunos dos Colégios Sesi Famec e Centro, no período de 

julho à setembro onde foi arrecadada uma grande quantidade de livros 

usados de literatura, infantil e enciclopédias, esta ação fez parte do 

Projeto Eco dia realizado em parceria do Movimento Nós Podemos São 

José dos Pinhais, Escola da Colina, Colégio Sesi entre outros parceiros 

que consistiu nas seguintes ações: 

 Arrecadação de Livros usados julho a setembro 2011; 

 Elaboração de um conto sobre “A Floresta”, realizado por uma 

aluna do Colégio Sesi Centro e ensaiado pelos alunos, no formato de 

“contação de histórias”. A apresentação aconteceu no evento Eco 

dia, realizado no dia 21 de setembro, para as crianças participantes 

do evento, Escola da Colina, Escola Municipal Lilian Viana, Escola da 

Caximba. 

 Durante as aulas de Artes os alunos foram desafiados a realizarem 

uma “logomarca”, onde estivessem dispostos e representados os 

símbolos das ter~s entidades, Movimento Nós Podemos São José dos 

Pinhais, Escola da Colina e Colégio Sesi. Após votação a logo 

ganhadora foi a figura em anexo. Esta representação será disposta 

nos locais onde forem doados os livros; 

 Os livros arrecadados foram doados para Escola Rural Lilian Viana, 

Associação de Moradores do Bairro Ipê e Comunidade Fonte de 

Misericórdia. 

 

Outubro Rosa  Durante o mês de Outubro os alunos pesquisaram e estudaram sobre 

o tema Prevenção do Câncer de Mama e no dia 28 de outubro foram 
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realizadas duas caminhadas de sensibilização das pessoas sobre o 

tema, onde os alunos, funcionários e professores realizaram duas 

caminhadas pelas ruas de São José (período manhã e tarde), 

distribuindo folders e informações referentes à prevenção do 

Câncer de Mama. 

 

REGIÃO OESTE/SUDOESTE 

 

Nós Podemos Ampére 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Reunião  

 

 Reunião para definir os projetos a serem realizados no decorrer do 

ano. 

Dia do meio ambiente  Distribuição de sacolas de descarte de lixo para automóveis e imãs 

de geladeira conscientizando a reciclagem. 

Entrega de 

mantimentos para 

família carente 

 Arrecadação de mantimentos para uma família carente do município 

de Ampére. 

Fórum de igualdade 

de gêneros 

 Debate sobre as conquistas do gênero feminino na atualidade com 

personalidades de importância para a região. 

Oficina de 

conscientização sobre 

drogas e campanha 

de prevenção do 

mosquito da dengue 

 Exposição do painel sobre drogas e armadilha natural (para 

mosquito da dengue) feita com garrafa pet distribuída para a 

comunidade na praça municipal do município de Ampére. 

 

 

Nós Podemos Cascavel 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Apoio ao ODM 5   Na oficina deste bimestre eles fizeram cartazes sobre 

consequências em uma gravidez onde a mãe fuma, é alcoólatra, usa 

drogas, sofre violência e tem depressão, passa fome e 

fica desnutrida ou é portadora de doenças contagiosas. Estes 

cartazes serão informativos e também serão anexados no albergue 

noturno de Cascavel. 

Parceria com o Abrigo  Acompanhados da professora responsável os alunos vão contribuir 
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São Vicente com o Abrigo, visitando os idosos abandonados e levando contação 

de histórias. 

Parceria com o 

Recanto da Criança 

 Arrecadação de doces para presentear crianças da entidade, os 

alunos fazem trabalho de monitoria e recreação também. 

Prevenção ao uso de 

Drogas 

 Estudo em sala sobre as causas e efeitos das drogas no organismo 

discutindo os casos de usuários do albergue noturno de Cascavel, 

que envolvem doenças contagiosas, perda de peso, fome, violência. 

Atividades com essa temática, tendo filmes como apoio. 

Projeto ODM e 

Solidariedade 

 Professores e alunos foram convidados a arrecadar mantimentos, 

brinquedos e roupas para diferentes instituições. Cada equipe 

escolheu uma instituição para visitar, fizemos as doações e nos 

comprometemos a sempre ajudar. 

 

 

 

Nós Podemos Foz do Iguaçu 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Apoio Outubro Rosa 

 

 

 Todos os alunos usaram durante o mês de outubro fita rosa 

simbolizando a prevenção. Foi usado o e-mail marketing do MNPP 

onde todos os alunos usaram as redes sociais para divulgar o 

Outubro Rosa. Distribuição de folder para as mães e vizinhas. Fala 

sobre prevenção para os pais presentes na reunião de outubro. 

Parcerias com 

entidades 

 Visita dos alunos às instituições sociais de Foz do Iguaçu (CDD, Lar 

dos velhinhos, Amigos dos Animais). Para conhecer e também 

entender melhor a realidade, futuramente atuarem 

voluntariamente em ações voltadas a essas entidades. 

Projeto SESI Amiga 

 

 

 Implantação do projeto através de capacitação de grupo de 

voluntárias que vão trabalhar conteúdos como: sexualidade, 

prevenção e valorização da mulher. O Projeto já foi apresentado em 

Instituição da rede pública para cerca de 150 meninas de 7ªs e 8ªs 

séries. 

Reciclagem de 

baterias 

 

 Através de prova em uma gincana, 135 alunos se mobilizaram para 

coletar baterias e pilhas velhas que foram reunidas e destinadas a 

reciclagem. 
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Nós Podemos Marechal Cândido Rondom 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Aulas de campo sobre 

meio ambiente 

 

 Foram realizadas aulas de campo que contribuíram para a 

ilustração, da busca necessária, de alternativas que auxiliam na 

preservação do meio ambiente, como por exemplo, o BIODIESEL, já 

explorado em algumas propriedades rurais. 

Aula de campo sobre 

o solo 

 Estudos sobre o solo e sua preservação, buscando informações e 

parceria com a UNIOESTE. 

Caminhada pela 

Natureza 

(Circuito Guarani) 

 Alunos, professores e funcionários foram incentivados a participar 

da Caminhada pela Natureza (Circuito Guarani), marcando presença 

e fazendo a diferença enquanto cidadãos. 

Conscientização sobre 

prevenção ao 

mosquito da Dengue 

 

 

 Foi desenvolvida uma ação comunitária, onde os alunos repassaram 

informações sobre o combate à dengue e ensinaram a população a 

construir armadilhas ecológicas para capturar o mosquito, buscando 

parceria e apoio da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária do 

Município, tendo como principal objetivo contribuir para a 

erradicação do mosquito. 

Círculo de Diálogo das 

Profissões 

 Foi promovido um momento especial Círculo de Diálogo das 

Profissões, onde os educandos receberam informações preciosas 

sobre diferentes profissões, esclarecendo dúvidas e incentivando-os 

aos estudos, destacando o 2º objetivo EDUCAÇÃO BÁSICA DE 

QUALIDADE PARA TODOS, através de uma ação de orientação 

profissional. 

Diversidade cultural 

 

 Dentro desta proposta, trabalhou-se também o respeito a 

diversidade cultural, através de estudos e representação de 

diferentes tipos de grupos sociais. 

Feira Valorização da 

Mulher 

 

 O 3º objetivo IGUALDADE ENTRE SEXOS E VALORIZAÇÃO DA MULHER 

foi destacado a partir de uma proposta coordenada pelo ATLETA DO 

FUTURO, onde os alunos de vários colégios municipais, estaduais, 

particulares e diferentes segmentos da sociedade tiveram a 

oportunidade de trabalhar com várias temáticas que fazem 

parte  deste objetivo. O Colégio, focalizou sua pesquisa e 

apresentação na valorização e igualdade profissional que a mulher 
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vem conquistando neste século. 

Gincana solidária 

 

 Realizada pelo Colégio SESI, buscou promover a qualidade de vida, 

através de arrecadação de donativos para o ASILO, armações de 

óculos de grau para a Secretaria de Saúde e brinquedos para as 

crianças da Educação Infantil, priorizando nesta ação a qualidade e 

manutenção do bem estar e de educação. 

Horta 

orgânica/sustentável 

 

 O projeto de horta orgânica/sustentável foi desenvolvido na 

Unidade SESI, sendo fortalecido por parcerias municipais, tendo 

como destaque a adubação orgânica e  implantação de cisterna. 

Projeto RECUPERAR  Valorizando este objetivo, desenvolveu-se o Projeto RECUPERAR, 

com apoio do Nós Podemos, junto com alunos do colégio SESI, no 

qual se priorizou a recuperação da Área de preservação 

permanente, da Chácara do Sr. Alceu Storck. 

Saúde e Qualidade de 

Vida 

 

 

 Pesagem e medida, para verificar a resistência e condições físicas 

de cada um, incentivando a prática constante de esportes e 

cuidados básicos com a saúde física e mental, buscando orientá-

los  sobre procedimentos adequados para a preservação de uma vida 

saudável. 

Teatro sobre drogas 

 

 Escrito e apresentado por alunos, enfocou o risco trazido pelo 

consumo de drogas, mostrando de maneira simples, como o jovem 

está suscetível aos riscos desta prática ilícita. 

Teatro Meio ambiente 

 

 

 Montagem de peça, objetivando mostrar e valorizar práticas 

ambientais que colaboram para a preservação e sustentabilidade do 

planeta. 

Urbanismo  

 

 

 Buscaram-se informações sobre os procedimentos adequados e 

legais que norteiam todo o processo de construções, abertura de 

loteamentos, vias públicas, primando pela qualidade de 

manutenção e sustentabilidade do meio ambiente. 

 

Nós Podemos Palmas 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Círculos de Diálogo no 

Colégio SESI - Palmas 

 Foram originados sete grupos (Círculos de Diálogo), que atuaram em 

ações para o meio ambiente. A grande aspiração foi criar 

mecanismos para educar os indivíduos a respeito da separação dos 
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resíduos; 

 Os integrantes da oficina elaboraram atividade relacionada com o 

ODM 7, no qual durante um mês aplicaram o projeto na escola 

municipal Professora Senhorinha Miranda Mendes; 

 O objetivo era passar para as crianças a importância de reciclar e 

separar o lixo, o qual foi muito bem atingido, de modo que os 

participantes sem muitas dificuldades acertavam o lixo na lixeira 

correta, memorizando as cores e o que ia à lixeira; 

 Os alunos são participantes já estiveram envolvidos em ações 

anteriores como, o movimento de neutralização de CO2 no Parque 

da Gruta. 

 

Projeto ODM 7 

 

 Os alunos elaboraram uma atividade relacionada com o objetivo 7 

(Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente), durante um mês 

aplicaram o projeto na escola municipal, Professora Senhorinha 

Miranda Mendes. O objetivo era passar para as crianças a 

importância de reciclar e separar o lixo, as crianças responderam 

bem a nossa proposta. 

 

Nós Podemos Pato Branco 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Coleta de pilhas 

 

 Confecção de latas para coleta de pilhas. A partir do dia 1º de 

novembro o SESI/SENAI Pato Branco virou ponto de coleta de pilhas, 

bem como algumas empresas do município. 

Conscientização de 

gestantes 

 

 Entrega de panfletos educativos e conversas com gestantes do 

bairro do Colégio. 

Dia das Crianças  Dia recreativo em comemoração ao Dia da Criança. Cama elástica 
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 (parceria com o Lazer do SESI), pintura de rosto, teatro de 

fantoches e distribuição de doces doados por alunos do colégio SESI. 

Divulgação ODM 

 

 Encontro com 11 alunos da 8ª série do Colégio Estadual Castro Alves 

para capacitação sobre ODM e organização de um Círculo de Diálogo 

com alunos de 7ª e 8ª séries. 

Doação de fantoches  Arrecadação e conserto de fantoches para doação a hospital.  

Doação de livros  Arrecadação, doação de livros e contação de histórias na Creche 

Menino Deus. 

Plano de ação 

 

 Plano de ação junto à assistência social da Policlínica para visitas e 

interação entre alunos e pacientes a partir de fevereiro de 2012. 

Valorização da 

mulher 

 Parceria com o Projeto SESI Amiga levando educação sexual e 

valorização da mulher para o Colégio Castro Alves (7ª e 8ª série). 

 

Nós Podemos Toledo 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Campanha de 

arrecadação de 

roupas para recém-

nascidos 

 Campanha realizada em parceria com a Associação Santa Rita de 

Cássia, além de arrecadar as roupas, foram dadas orientações para 

as mães de cuidados com os bebês. 

Concurso de desenhos  Os alunos participaram do concurso de desenhos juntamente com a 

Ciscopar, com a temática de combate e prevenção de doenças e 

epidemias.  

Conscientização sobre 

a carga tributária 

 A ação foi desenvolvida juntamente com a Emater no intuito de 

conscientizar a população sobre os impostos pagos ao governo, 

como material de divulgação, foi utilizada a cartilha da sombra do 

imposto. 

Educação Alimentar  Elaboração, preparo, degustação e registro de receitas utilizando 

restos de alimentos como cascas, folhas, sementes como meio de 

alimentação saudável e de baixo custo. 

Estudo sobre 

planejamento urbano 

 

 Em parceria com a secretaria de planejamento e urbanismo, foram 

feitos estudos sobre o crescimento desordenado das cidades, para 

isso, foram feitas visitas técnicas e palestras com engenheiros. 

Passeio Ciclístico 

 

 Passeio ciclístico em parceria com a Sanepar a favor da 

sustentabilidade do planeta e o uso de veículos não motorizados 

Prevenção às drogas  Em parceria com o Proerd e Fazenda da Esperança, foram realizadas 
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palestras sobre os perigos do uso de drogas e prevenção às mesmas, 

além disso, os alunos fizeram uma visita técnica monitorada. 

Projeto Fiapos da 

Alegria 

 Foram realizados no Lar dos Bebês, através de leituras de histórias 

infantis, brincadeiras e atividades educativas com as crianças. 

Projeto de Orientação 

Profissional 

 

 Em parceria com Universidade Paranaense e Fag, auxiliando os 

jovens na escolha adequada da futura profissão e estudos 

posteriores. 

 

REGIÃO NOROESTE 

 

Nós Podemos Campo Mourão 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

ODM 7  Panfletagem para conscientização da população a respeito da 

importância da reciclagem; 

 Criação de dois carrinhos ergonômicos para catadores de 

recicláveis; 

 Apoio no plantio de mudas frutíferas pelos Atletas do Futuro. 

Oficina - Você tem 

fome de quê? 

(ODM 8) 

Ações voltadas à melhoria de vida das pessoas através de formas 

alternativas de ganhar dinheiro: 

 Química, Biologia, História e Geografia: fabricação de materiais de 

limpeza (amaciante, desinfetante, sabonete); 

 Matemática, Desenho Geométrico, Física, Educação Física e Arte: 

confecção de um carrinho para catadores de papel; 

 Filosofia, Sociologia, Psicologia e Língua Portuguesa: panfletos com 

sugestões de melhoria de vida; 

 Língua Espanhola e Inglesa – panfletos sobre a utilização dos 

materiais de limpeza. 

 

Nós Podemos Cianorte 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

ODM 2  Divulgação dos cursos do SESI/SENAI na praça central da cidade por 

duas vezes no ano; 

 Participação no SENAI Casa Aberta; 

 Arte no contra turno. 
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Oficina – Profissões 

de A a Z (ODM 2) 

 Alunos foram aos colégios de Ensino Médio falar sobre mercado de 

trabalho, cursos técnicos e ensino superior. 

Oficina - Tropa de 

Elite (ODM 2) 

 Alunos foram às escolas públicas para falar da metodologia do 

Colégio SESI. 

ODM 3  Apoio na ação dos Atletas do Futuro: apresentação de teatro com 

temas voltados à mulher. 

ODM 6  Realização de palestra sobre câncer de mama e DSTs. 

ODM 7  Reutilização de restos de tecido na confecção de obras de arte de 

Poty Lazzarotto; 

 Projeto Construindo a Nação: criação de enxovais para senhoras do 

asilo e mulheres da APMI a partir de retalhos de tecido. 

ODM 8  Projeto Construindo a Nação: aulas de artesanato para as mulheres 

em situação de vulnerabilidade social da cidade; 

 Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade: realização de uma 

palestra sobre doação de órgãos; 

 Seresta musical. 

Nós Podemos Maringá 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

ODM 2  Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade: Participação na 

palestra “A idéia é fazer, pensar e repensar a vida”. 

ODM 5  Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade: Apresentação do 

SESI Amiga para meninas em situação de vulnerabilidade social em 

Mandaguari; 

 Auxílio na ação dos Atletas do Futuro: Documentário Menino 

Grávido. 

ODM 6  Auxílio na ação dos Atletas do Futuro de recolhimento de materiais 

de higiene para comunidade carente; 

ODM 7  Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade: limpeza e pintura 

de praça da cidade; 

 Apoio no Paraná em Ação com doação de garrafas PET e jornais para 

a oficina de brinquedos recicláveis; 

RECICLESI  Identificaram e distribuíram ilhas de separação de lixo nas salas de 
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(ODM 7) aula; 

 Estabeleceram os critérios de separação de lixo; 

 Articularam a doação de galões com a empresa Crivialli; 

 Nas aulas de Arte, Espanhol e Geografia cortaram e personalizaram 

os galões; 

 Direcionaram o lixo separado para o setor específico do SESI/SENAI 

Maringá. 

ODM 8  Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade: Etiquetas de 

Consumo e Cidadania; 

 Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade: Seresta Musical da 

Solidariedade. 

 

Nós Podemos Paranavaí 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Café Comunitário e 

Capela 

 Os alunos organizaram um café da manhã comunitário com Capela. 

Foi um momento onde puderam refletir sobre os valores da amizade 

e compartilhar dos alimentos que todos trouxeram. 

   

Confecção de Pufe e 

Abajur com garrafas 

pet 

 Durante o bimestre os alunos confeccionaram pufes e abajures com 

garrafas pet. 

   

Estudo do impacto da 

queda da Ponte sobre 

o Ribeirão 

 Os alunos realizaram estudo do impacto da queda da ponte sobre o 

Ribeirão “Paranavaizinho” ocorrida em dezembro de 2010. O estudo 

foi realizado durante todo o 1º bimestre e culminou com a 
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“Paranavaizinho” construção de uma maquete. 

   

Limpeza do Ribeirão 

“Paranavaizinho” 

 Em comemoração a Semana do Meio Ambiente os alunos realizaram 

a limpeza do Ribeirão “Paranavaizinho” que corta o terreno onde o 

SESI/SENAI Paranavaí está instalado. A ação contou com o apoio da 

SANEPAR, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e acadêmicos do 

curso de Ciências Biológicas da UNIPAR. 

Palestra sobre 

“Alimentação 

Saudável e 

Aproveitamento de 

Alimentos” 

 Foi promovida uma palestra sobre “Alimentação Saudável e 

Aproveitamento de Alimentos” realizada por uma nutricionista. Na 

sequência os alunos elaboraram alimentos fundamentados nas 

orientações recebidas na palestra e realizaram degustação dos 

pratos. 

   

Palestra sobre o Dia 

da Água 

 Em parceria com a SANEPAR foi desenvolvida palestra de 

conscientização sobre a importância da água como um bem natural 

que deve ser preservado. 

   

Palestra de 

Conscientização sobre 

o Combate as Drogas 

 Os alunos participaram de palestra de conscientização sobre o uso 

de drogas e suas consequências. 
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Seresta Musical  Os alunos promoveram uma Seresta Musical onde envolveram 

alunos, professores e funcionários. 

   

Visita ao Asilo Lar 

Vicentino 

 Os alunos realizaram visita ao asilo, onde passaram à tarde com os 

idosos promovendo momentos musicais, lanche e entrega de 

lembrancinhas. 

     

Nós Podemos Umuarama 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Ações Diversas  Os alunos visitaram e passaram uma tarde recreativa no asilo de 

Umuarama, manifestando cidadania, afeto e respeito a melhor 

idade; 



21 

 

 

 

 Seresta Cultural promovida pelos Alunos; 

   

Oficina ODM – 3º 

Bimestre 

 Os alunos participaram uma palestra com os temas: câncer do colo 

de útero, câncer de mama, ovário e próstata para os alunos das 

outras oficinas (ODM 6); 

   

 Os alunos realizaram também aulas de reforço de matemática e 

português em um colégio público da cidade (ODM 2); 

 Os alunos fizeram uma horta nas instalações da unidade (atrás do 

ginásio) com parceria do Colégio Agrícola (ODM 1); 

 

 Após visita no CRAM (Centro de Referência e Atendimento a Mulher) 

e saber detalhadamente como é realizar atendimento diferenciado 
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a mulheres para resgatar a dignidade feminina, e dar-lhes condições 

de mudanças através do amparo social, psicológico e jurídico, os 

alunos promoveram panfletos informativos. Além disso, escolheram 

um dia de semana e saíram para entregar o material em uma feira 

da cidade. 

Outubro Rosa  Os alunos receberam fitas rosa para serem usadas durante o mês de 

Outubro como forma de sensibilização  

 SENAI Casa Aberta - Os alunos usaram o laço rosa como símbolo do 

Outubro Rosa, entregaram para os visitantes e explicaram a sua 

importância. 

   

Semana Nacional pela 

Cidadania e 

Solidariedade 

 Após uma palestra sobre cidadania e solidariedade, o banco Sicoob, 

doou árvores para os alunos, professores e funcionários plantarem 

em localidades de suas preferências; 

 Os alunos foram até a mata ciliar localizada no parque industrial de 

Umuarama e plantaram 100 mudas de árvores nativas. 
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REGIÃO NORTE 

Nós Podemos Apucarana 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

"As mulheres 

pioneiras de 

Apucarana" 

 Projeto de pesquisa que visa conhecer a historia das primeiras 

mulheres de destaque na história da cidade de Apucarana. 

Objetivos 4, 5 e 6  Palestra destinada às alunas do colégio abordando o tema 

sexualidade na adolescência. 

Qualidade de Vida e 

Respeito ao Meio 

Ambiente 

 Plantio de árvores dentro da unidade do Colégio SESI de Apucarana. 

Reciclarte  Oficinas de reciclagem de lixo para o aproveitamento em forma de 

brinquedos e outras ferramentas. 

Nós Podemos Arapongas 
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AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Arrecadação de Pães 

  

 Os alunos arrecadaram pães caseiros e fizeram doações para 

entidades carentes de Arapongas. 

Dia de lazer com 

idosos de Arapongas 

 Durante um dia, os alunos realizaram peças de teatro com dicas de 

saúde para os idosos, fizeram um chá da tarde e uma aula de dança 

com um professor do colégio. 

Doação de brinquedos

   

 Os alunos juntaram latinhas de refrigerante e venderam para com o 

dinheiro comprarem bolas e brinquedos e realizarem doações num 

colônia rural da cidade de Arapongas. 

Visita ao Hospital do 

Câncer   

 Os alunos do Colégio SESI Arapongas saíram às ruas vestidos de 

palhaços e arrecadaram dinheiro para a compra de presentes para 

as crianças do Hospital do Câncer de Londrina. 

Nós Podemos Assaí 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Círculos de Diálogo   Participação dos alunos nos círculos de Diálogo. 

Projeto AMMA   Projeto desenvolvido no Colégio SESI entre os alunos, representando 

o Nós Podemos Assaí 

Projeto de plantação 

de Acerola   

 Os alunos receberam aulas sobre a plantação e o cultivo de acerola, 

e utilizando a planta do colégio calcularam quantos pés de acerola 

seriam plantados. Os alunos são responsáveis pelo plantio e pelo 

cultivo de suas acerolas. 

Vamos Falar de Ética   Os alunos participaram do programa Vamos Falar de Ética, da Junior 

Achievement. 
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Nós Podemos Bandeirantes 

 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Caminhada do Bem  Caminhada com os alunos e bate papo sobre a importância de uma 

vida saudável. 

EUREKA  Feira de engenhocas onde os alunos são instigados a desenvolverem 

práticas e inovações que contribuam para os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio. 

Outubro Rosa    Palestra e sensibilização dos alunos para a prevenção do câncer de 

mama. 

Projeto Multimistura  Atividades recreativas com crianças que recebem multimistura. 

SESI Kid Dance  Aulas de dança para crianças carentes da comunidade local. 

Nós Podemos Cambé 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

"Horta Solidária"  Construção de uma horta solidária nas dependências do colégio, 

cuja produção será revertida a creches e/ou outras instituições 

carentes. 

"Inimigos da Fome"   Arrecadação de alimentos a serem doados a creches e/ou outras 

instituições carentes do município. 

"Plantando Vida"   Plantio de árvores em parceria com a prefeitura em áreas 
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específicas da cidade. 

   

"Recicle e Crie"  Fabricação de brinquedos e outros materiais a partir de recursos 

recicláveis a serem doados a creches e/ou instituições carentes. 

Nós Podemos Ibiporã 

  

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Bullying  Palestra sobre Bullying nas escolas de Ibiporã. 

Doação de Roupas e 

Agasalhos 

 Campanha de doação de roupas e agasalhos. 

Festa Junina Solidária  Festa Junina com a participação dos alunos e da comunidade. 

Saúde em Ibiporã  Pesquisa realizada a respeito das condições de saúde na cidade de 

Ibiporã. 

Nós Podemos Londrina / Escola SESI Londrina 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 
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Arrecadação de leite 

e fraldas  

 Arrecadação de leite e fraldas que são doados à instituições 

carentes. 

Campanha de doação 

de sangue 

 Os alunos são instruídos sobre a importância da doação de sangue e 

levam essas instruções para seus amigos e familiares. 

Cesta de Natal 

 

 Os professores, juntamente com os alunos, trabalham em um 

projeto para a confecção de cestas de Natal a serem doadas para 

um asilo da cidade. 

Educação no Trânsito   Aulas sobre o bom comportamento no trânsito e nas ruas da cidade. 

Importância do 

aleitamento materno  

 Aulas sobre a importância do aleitamento materno e a prevenção da 

mortalidade infantil. 

Projeto APPIGRA  Projeto que promove reflexões no que tange à conscientização dos 

problemas estruturados pelo racismo e machismo na sociedade 

brasileira e latino-americana e, a promoção de ações pedagógicas 

capazes de intervir de modo propositivo na desconstrução deste 

quadro. 

Projeto EDUCASESI  Projeto desenvolvido pelos alunos do Ensino Médio com orientação 

do professor de Ed. Física, que atende a crianças com idade pré-

escolar e ensino fundamental da ONG Viva Vida, situado na 

comunidade onde se encontra o colégio. 

Projeto de reciclagem  Aulas de reaproveitamento de materiais para a utilização através de 

brinquedos e outras ferramentas. 

Nós Podemos Rolândia 

AÇÃO RESUMO DA AÇÃO 

Apresentações 

artísticas e culturais  

 Evento realizado para as crianças da Escola Municipal D. Pedro II 

Campanha de 

arrecadação de 

alimentos 

 Foram arrecadados 226 kg de alimentos e doados para Casa de 

Repouso Manain; 

 Foram arrecadados 156 kg de alimentos e doados para Lar São 

Gabriel. 

Gravidez na 

Adolescência   

 Seminário sobre gravidez na adolescência com uma carga horária de 

4 horas. 


