
AÇÕES OFERTADAS 2021 – 1º SEMESTRE
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 15/03/2021 a 18/03/2021

Aprendendo a identificar 
emoções

O acadêmico irá produzir folder ou panfleto de maneira criativa e interativa sobre como 
apresentar o reconhecimento das emoções (alegria, raiva, nojo, tristeza e medo), para 
crianças com idade entre 3 a 7 anos. O acadêmico deverá apresentar no mínimo 02 (duas) 
maneiras de abordagem para cada sentimento.

Apresentando seu curso

Produzir vídeo apresentando seu curso, falando sobre como foi seu ingresso, como foi se 
aprofundando na área. Pode falar sobre as disciplinas, quais as maiores dificuldades, 
pontos positivos. Falar da futura profissão, área de atuação etc. O objetivo é mostrar cada 
curso, de forma bem clara e em uma linguagem simples, para que o público possa 
conhecer as diversas possibilidades de profissões.

Armazenamento adequado de 
alimentos - Folder

Produzir folder sobre armazenamento adequado de alimentos.  O folder irá oferecer 
possibilidades novas de armazenamento, evitando desperdício, aos responsáveis pela 
alimentação nas instituições que atendem o público beneficiário.

Artesanato 
O acadêmico irá escolher um tipo de artesanato e produzir vídeo com o passo a passo da 
produção do artesanato escolhido.

Automedicação - Folder
O objetivo desta ação é que o estudante oriente, por meio de um folder ou panfleto, os 
beneficiários sobre o perigo do uso abusivo de medicamentos sem orientação de um 
profissional.

Brincadeiras cantadas

Produzir vídeo utilizando cantigas populares (exemplos: borboletinha, ciranda cirandinha, 
escravos de Jó e outros), explorando recursos didáticos, afim de estimular a criatividade, 
audição, ritmo, movimentos, equilíbrio, linguagem oral, memória, resgatando também a 
cultura popular.

Campanhas de arrecadação

O acadêmico deverá fazer uma campanha de arrecadação para instituição em suas redes 
sociais, com familiares e amigos. A instituição fornecerá material de divulgação contendo 
a história e seu público, para elaboração da campanha. Todo o material arrecadado deve 
ser entregue na instituição de acordo com itens de doação, solicitados pela instituição. 
Exemplo de doações: roupas usadas, alimentos, material de higiene, objetos, entre outros.

Câncer de mama - Folder

Produzir folder com informações gerais sobre o câncer de mama e sobre a importância do 
autoexame. No folder os acadêmicos poderão ilustrar como deve ser realizado o 
autoexame de uma forma criativa e fácil de entender, pois o diagnóstico precoce é 
primordial no combate da doença.

Cartas de esperança 

A atividade consiste em articular a comunicação, por meio da escrita de cartas para o 
público beneficiário, com mensagens de esperança. O conteúdo da carta deve ser 
produzido pelo estudante, de forma personalizada, conforme as informações sobre a 
pessoa que receberá a mensagem.

Charadas de adivinhas

O acadêmico irá produzir vídeo com charadas a serem descobertas pelas crianças, com 
intuito de promover interação durante as aulas habituais da instituição. O estudante pode 
informar para pausar o vídeo, com o intuído de fazer com o que o professor instigue a 
participação dos alunos, para depois relevar a charada. 
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Compostagem com sobras de 
alimentos

Criar folder, apostila ou manual abordando as técnicas de produção de caixas de 
compostagem, com a utilização de materiais recicláveis como caixas e galões plásticos e 
também a orientação quanto ao manejo da composteira. Deverão ser demonstrados 
todos os materiais necessários para a criação da caixa de compostagem

Comunicação visual - Cuidados 
básicos de higiene para 
ambientes

Propor a criação de comunicação visual a fim de serem inseridos em todos os ambientes 
da instituição, cuja circulação de pessoas é maior como: banheiros, recepção, sala de 
reunião, salas de aula, etc. Essa comunicação abordará os cuidados de higiene que são 
importantes para garantir que todos permaneçam saudáveis e evitem qualquer 
contaminação.

Conservação e patrimônio 
histórico

Resgatar as raízes arquitetônicas das instituições, que ficam em prédios históricos, 
fazendo entrevistas via internet, entrando em contato com os responsáveis institucionais 
para levantar documentos, fotos antigas que possam ser enviadas por meio digital, para 
criar um ebook, folder, etc, com todas as informações pertinentes à identidade 
arquitetônica da instituição.

Cuidados com segurança 
digital

Criar folder ou panfleto com orientações e cuidados com o uso de meios digitais, visando 
a segurança das informações trabalhadas em instituições parceiras do Projeto 
Comunitário.

Dança comigo

O acadêmico desenvolverá oficinas ou apresentações de dança online, por meio de lives
no Instagram, Youtube, ou outros canais. Esta ação consiste em promover a expressão 
corporal, envolvendo diversos ritmos e movimentos, com o objetivo de promover 
integração e socialização entre os participantes.

Declamando poesias
Produzir vídeo falando sobre a história de algum poeta, brasileiro ou não, e ao final, 
declamar uma poesia do autor.

Desafios Lúdicos 

O acadêmico irá produzir vídeo com quatro desafios lúdicos e rápidos, com intuito de 
promover interação durante as aulas habituais da instituição. (Ex.: Quantas bolinhas de 
gude tem dentro de um pote; quantas tampinhas tem em um chocalho feito com tampas 
de garrafa pet). O estudante pode informar para pausar o vídeo, com o intuído de fazer 
com o que o professor instigue a participação dos alunos, para depois relevar o 
resultado. O desafio pode ser feito no início da aula e revelado ao final, podendo o 
professor criar uma pontuação semanal com os alunos.

Dicas de prevenção de 
acidentes domésticos - Folder

Produzir folder ou panfleto informativo sobre cuidados com acidentes domésticos, 
contendo dicas de como agir em cada situação: engasgo, afogamento, quedas, 
queimaduras, entre outras, e os telefones de emergências.

Dicas de prevenção de 
acidentes domésticos - Vídeo

Produzir vídeo informativo sobre cuidados com acidentes domésticos, contendo dicas de 
como agir em cada situação: engasgo, afogamento, quedas, queimaduras, entre outras, e 
os telefones de emergências.

Direito e Cidadania – Folder 
Produzir folder informativo com os principais atendimentos realizados pela Defensoria 
Pública e serviços prestados pelo Núcleo de prática Jurídica da PUCPR, contendo todos os 
contatos, horários de atendimentos entre outras informações relevantes. 

DPVAT é direito - Folder O estudante irá produzir um folder com orientações sobre os direitos do seguro DPVAT.



AÇÕES OFERTADAS 2021 – 1º SEMESTRE
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 15/03/2021 a 18/03/2021

Economia e planejamento 
doméstico

Criar folder ou panfleto sobre economia doméstica, com dicas de planejamento 
financeiro, com linguagem de fácil entendimento, de forma dinâmica para que seja 
aproveitado da melhor forma pelo público beneficiário.

Elaboração de folder sobre 
PROUNI

Elaboração de folder com as principais Políticas de acesso ao ensino superior, com 
menção das Leis e critérios para entrada no Programa PROUNI. O material será 
encaminhado à Instituições parceiras do Projeto Comunitário que trabalham com 
adolescentes e jovens.

Folder ou panfleto institucional
Criar folder ou panfleto institucional visando apresentar o trabalho da instituição, seja 
por meio físico ou digital, com conteúdo, imagens e ilustrações de acordo com a 
identidade visual da instituição.

Guarda responsável 

O acadêmico deverá realizar um vídeo onde serão abordados tópicos relacionados à 
guarda responsável dos animais, desenvolvendo ações educativas que visam sensibilizar a 
população sobre a tutela responsável de animais domésticos, abordando temas como: 
superpopulação dos animais, doenças, castração e direitos dos animais.

Hora do Conto

Produzir vídeo de contação de história para crianças da Educação Infantil (de 2 a 6 anos), 
utilizando recursos lúdicos e didáticos afim de estimular a criatividade e o senso crítico 
das crianças. Podem ser abordados um dos seguintes temas: Transmissão de valores, 
direitos humanos e das crianças e adolescentes, valorização da diversidade cultural, 
promoção de uma cultura de paz e não-violência.

Horta em casa – Dicas

Produzir vídeo com orientações e dicas de como montar uma horta vertical ou suspensa 
em casa, com ideias práticas e criativas, aproveitando espaços que não são utilizados.  
Priorizar, sempre que possível, a reutilização de materiais descartáveis de fácil acesso a 
grande maioria das pessoas como: garrafa pet, latas de alumínio, vasos inutilizados entre 
outros.

Informações sobre 
atendimentos de Saúde  

Produção folder ou panfleto que explique quais são os atendimentos realizados nas 
Unidades de Pronto Atendimento – UPAS e os que devem ser realizadas nas Unidades 
Básicas de Saúde, explicando a diferença entre urgência e emergência... telefones da 
Secretaria Municipal de saúde, reclamações etc. 

Lives de musicalização
O acadêmico realizará encontros virtuais que podem ser apresentações musicais online, 
por meio de lives no Instagram, Youtube ou outros canais, ou ainda, oficinas de 
musicalização, apresentando algum instrumento.

Livros Sonoros - Literatura
Estudantes inscritos nesta atividade gravarão áudios contando as histórias dos livros de 
literatura, selecionados pela Biblioteca Central. Esta ação tem como objetivo garantir o 
acesso de pessoas com deficiência visual às histórias contadas na literatura mundial.

Livros Sonoros - Literatura
Estudantes inscritos nesta atividade gravarão áudios contando as histórias dos livros de 
literatura, selecionados pela Biblioteca Central. Esta ação tem como objetivo garantir o 
acesso de pessoas com deficiência visual às histórias contadas na literatura mundial.
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Manutenções residenciais com 
segurança

Elaborar vídeo com o objetivo orientar sobre pequenas manutenções que podem ser 
realizadas, sem a necessidade de contratar um profissional. Exemplos de temas a serem 
abordados: como trocar lâmpadas, torneiras, chuveiros, desentupir pias e vasos sanitários 
entre outras pequenas manutenções, utilizando meios seguros e ferramentas corretas.

Menor preço - Nota Paraná

Produzir vídeo, apresentando o aplicativo Menor Preço – Nota Paraná, para que o público 
entenda seu funcionamento, qual seu objetivo, visando facilitar a busca de produtos com 
preços mais baratos em sua região ou bairro, impactando positivamente seu orçamento 
familiar.

Mobiliário para áreas externas

Criar folder, manual, tutorial ou projeto técnico explicando o passo a passo da criação de 
mobiliários para área externa como bancos, poltronas, cadeiras, mesas, entre outros tipos, 
com materiais reutilizados ou de baixo custo. O objetivo é que a instituição consiga produzir 
o mobiliário, visando utilizar melhor seus espaços externos, evitando aglomeração em 
ambientes fechados.

Nossos povos, nossas histórias
Criar vídeo com curiosidades relacionadas à história do Brasil e sobre as manifestações 
culturais da nossa história, abordando os povos e etnias presentes em nosso país. 

Nota Curitibana
Produzir vídeo apresentando o aplicativo Nota Curitiba para que o público entenda seu 
funcionamento, qual seu objetivo, mostrando a possibilidade de resgatar dinheiro, desconto 
no iptu, entre outras vantagens.

Nota Paraná 
Produzir vídeo apresentando o aplicativo Nota Paraná para que o público entenda seu 
funcionamento, qual seu objetivo, mostrando a possibilidade de resgatar dinheiro, desconto 
no ipva, entre outras vantagens.

Oficina de bonecas/bonecos de 
pano

Produzir vídeo sobre criação de bonecas/bonecos de pano, reutilizando retalhos, entre 
outros tecidos disponíveis em casa. Trabalhar a composição de cores, estilos, envolvendo, 
quando seguro e possível, as crianças, para que elas participem da criação, desenvolvendo 
sua criatividade.

Oficina de brinquedos/jogos 
com materiais reutilizáveis

Criar vídeo sobre produção de brinquedos com materiais recicláveis, de fácil manuseio, 
pensando em famílias em situação de vulnerabilidade, que neste momento estão com seus 
filhos em casa e precisam se ocupar. Produzir o vídeo de modo que envolva as crianças na 
produção, para que absorvam o conhecimento e desenvolvam a criatividade.

Oficina de Higiene Bucal

Produzir vídeo com uma mini aula lúdica, onde serão abordados tópicos relacionados a 
saúde bucal das crianças, como a importância e função dos dentes, fatores de riscos para a 
cárie dentária, técnicas de higienização bucal, conscientização sobre a importância da dieta 
na prevenção da cárie dentária.

Oficina de Higiene pessoal

Produzir vídeo abordando tópicos relacionados à higiene pessoal, de forma lúdica, 
mostrando a importância de se ter hábitos simples como: tomar banho, lavar as mãos e 
escovar os dentes. Explicar que são cuidados que todos devem praticar, diariamente, para se 
evitar doenças e ter um corpo saudável.

Oficina online de artesanato 
com material reciclável

Realizar uma oficina de artesanato com materiais recicláveis, por meio de live com o público 
beneficiário da instituição.

Oficinas sobre alimentação 
saudável

Produzir vídeo sobre alimentação saudável, abordando higienização, preparo, tipos de 
alimentos, calorias, benefícios e cuidado com excessos. O vídeo será utilizado pelos 
educadores das instituições, com possibilidade de replicação ao público beneficiário.
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Olimpíadas 2021
Produzir vídeo apresentando a história das olimpíadas e sobre como será a edição de 2021, 
quais as modalidades, curiosidades, etc.

Panificação

Criar manual ou apostila mostrando como produzir pães, com insumos de fácil acesso, para 
que tanto as instituições, quanto seus beneficiários possam fazer, podendo ser para 
consumo ou para venda. No material deverá conter informações sobre manipulação correta 
dos alimentos, produção e armazenamento, cuidados com higiene, etc.

Pequenos Cientistas
Produzir vídeo com experimentos de ciências, podendo ser realizados de acordo com temas: 
solo, água, ar, vírus, bactérias, etc. Antes de ensinar as experiências é essencial que explique 
qual o objetivo de cada experimento. Para alunos do ensino Fundamental I (de 1º a 5° ano).

Prestando contas da 
solidariedade

O acadêmico deve, por meio eletrônico, entrar em contato com a instituição para entender 
suas fontes de doação para elaborar a melhor forma de prestação de contas, tendo em vista 
as diferentes realidades das instituições parceiras.

Primeiros Socorros

Produzir vídeo com orientações e dicas de como realizar os primeiros socorros em caso de 
acidente, dicas de intervenções imediatas e provisórias que têm por finalidade manter as 
funções vitais de um indivíduo, vítima de um acidente, ferido, que sofreu mal súbito ou está 
em perigo de vida, até que ele receba a assistência especializada. No vídeo o acadêmico 
deverá colocar contatos úteis em caso de urgência e emergência.

Projeto valores
Produzir vídeo explorando a temática de valores, podem ser utilizadas imagens ou exemplos 
de ações de alguns conceitos honestidade, solidariedade, amizade, respeito, compaixão, 
humildade, coragem, empatia, etc.

Quem é?

Produzir vídeo abordando a história de 1 brasileiro ou brasileira, que tiveram/têm destaque 
na história do Brasil, com o objetivo de contar seus feitos que marcaram a história do nosso 
país. Poderão ser escolhidos: artistas, personalidades, políticos, profissionais, autores, 
ativistas, cientistas, etc.

Redes sociais
Fomentar o crescimento de seguidores e pessoas engajadas com a causa da instituição, 
criando campanhas e divulgando as ações da instituição, por meio de um plano de 
comunicação.

Renovação da identidade 
visual da instituição

Renovar a identidade visual da instituição, criando novo logotipo, peças de comunicação e 
posts para redes sociais.

Resenhas de literatura para 
vestibular

Fazer vídeo chamada, via google meet, whatsapp, zoom, ou outra plataforma, para discutir 2 
livros de literatura, presentes em vestibulares, promovendo a discussão sobre o tema 
central, possíveis questões cobradas nas provas, entre outros detalhes sobre a obra.

Saúde mental - Folder
Produção de folder/panfleto abordando temas sobre saúde mental, apresentando alguns 
tipos de doenças mentais com sugestões/dicas de prevenção.

Separação correta dos 
resíduos

Criar material, podendo ser apostila, manual, folder ou panfleto, abordando a separação e 
destino correto dos resíduos, tempo de decomposições e curiosidades sobre o tema.
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Serviços da prefeitura

O estudante produzirá vídeo apresentando a central 156 da Prefeitura de Curitiba, 
mostrando todas as possibilidades de serviços disponíveis para a população, como 
fazer o cadastro e explicando como fazer as solicitações. Esta ação tem o objetivo de 
levar a informação para todos os públicos, mostrando que muitos problemas podem 
ser solucionados, de maneira online, impactando sua vida, seus vizinhos, seu bairro, 
etc.

Serviços de Psicologia PUCPR -
Folder

Produzir folder informativo à comunidade externa com os principais atendimentos 
realizados pela oferecido pela Clínica de Psicologia da PUCPR, contendo todos os 
contatos, horários de atendimentos entre outras informações relevantes.

Serviços odontológicos pela 
PUCPR - Folder

Produzir folder informativo para comunidade externa com os principais atendimentos 
realizados pela oferecido pela Clínica odontológica da PUCPR, contendo todos os 
contatos, horários de atendimentos entre outras informações relevantes.

Sinopse de filmes
Produzir vídeo sobre um filme, nacional ou não, abordando a história do autor e 
fazendo uma sinopse, visando instigar o público a assisti-lo.

Sinopse de livros - Diversos temas
Produzir vídeo sobre algum livro, nacional ou não, de qualquer temática, abordando a 
história do autor e fazendo uma sinopse do livro, visando instigar o público à leitura.

Sinopse de livros - Literatura
Produzir vídeo sobre uma obra de literatura, nacional ou não, abordando a história do 
autor e fazendo uma sinopse do livro, visando instigar o público à leitura.

Trava-língua

Criar vídeo com trava-línguas, visando instigar a participação dos alunos, trabalhando a 
oralidade, a fim de complementar as aulas habituais da instituição. Esta ação tem 
cunho lúdico, mas ao mesmo tempo, permite trabalhar aspectos da oralidade como 
dicção e pronúncia.

Verminoses cuidados com a saúde
Produção de folder/panfleto abordando tópicos relacionados à cuidados com a saúde, 
apresentando dicas de prevenção à temas como verminoses, entre outros.


