
AÇÃO/INSTITUIÇÃO AÇÃO SOCIAL DESCRITIVO CARGA HORÁRIA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VAGAS OFERTADAS ATIVIDADES ESPECIAIS

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Áurea (68 anos) e Abilio (95 anos)

Olá, meu nome é Abílio, tenho 95 anos e meu desejo de Natal é: Tênis nº 40 / camisa xadrez G.

Olá, meu nome é Áurea, tenho 68 anos e meu desejo de Natal é: Sapatilha nº37 / calça jeans 46.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                              Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Camelia (71 anos) e Adair (45 anos)

Olá, meu nome é Camelia, tenho 71 anos e meu desejo de Natal é: Sapatilha nº37 / calça jeans 46 / blusa G

Olá, meu nome é Adair, tenho 45 anos e meu desejo de Natal é: Tenis 41 / moletom GG

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Daluz (75 anos) e Aldivino (73 anos)

"Olá, meu nome é Daluz, tenho 75 anos e meu desejo de Natal é: Sapatilha nº37 / miçangas para bijuterias.

Olá, meu nome é Aldivino, tenho 43 anos e meu desejo de Natal é: Sandália 42 /camiseta GG.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Eliane (62 anos) e Amadeu (71 anos)

Olá, meu nome é Eliane, tenho 62 anos e meu desejo de Natal é: Sapatilha  numero 35 / bolsa marrom.

Olá, meu nome é Amadeu, tenho 71 anos e meu desejo de Natal é: Relógio  de pulso / tenis nº 41.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Eurides (67 anos) e Angelo (43 anos)

Olá, meu nome é Eurides, tenho 67 anos e meu desejo de Natal é: Boneca  / agasalho M.

Olá, meu nome é Angelo, tenho 43 anos e meu desejo de Natal é: Camisa G / tenis nº 40.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Florentina (77 anos) e Anildo (72 anos)

Olá, meu nome é Florentina, tenho 72 anos e meu desejo de Natal é: Camisola  G / perfume TABU.

Olá, meu nome é Anildo, tenho 72 anos e meu desejo de Natal é: Relógio de pulso / sandália nº 41.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Gabriela (75 anos) e Antonio Carlos (66 anos)

Olá, meu nome é Gabriela, tenho 75 anos e meu desejo de Natal é: Blusa  M / sapatilha nº 37.

Olá, meu nome é Antonio Carlos, tenho 66 anos e meu desejo de Natal é: Calça GG / camisa  GG.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Geneci (87 anos) e Antônio Gonçalves (71 anos)

Olá, meu nome é Geneci, tenho 87 anos e meu desejo de Natal é: Relógio / sapato 36.

Olá, meu nome é Antônio Gonçalves, tenho 71 anos e meu desejo de Natal é: Tênis nº 41 / moletom M.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Germinia (87 anos) e Antonio Senkiv (67 anos)

"Olá, meu nome é Germinia, tenho 87 anos e meu desejo de Natal é: Blusa / perfume suave e creme corporal.

Olá, meu nome é Antonio Senkiv, tenho 67 anos e meu desejo de Natal é: Camisa social / calça M.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Helena (82 anos) e Antônio Silvestre (85 anos)

"Olá, meu nome é Helena, tenho 82 anos e meu desejo de Natal é: Calça nº 42 /blusa com manga. 

Olá, meu nome é Antônio Silvestre, tenho 85 anos e meu desejo de Natal é: Sapato nº 41 / chapéu.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Hipólita (88 anos) e Benedito Feliciano (69 anos)

"Olá, meu nome é Hipólita, tenho 88 anos e meu desejo de Natal é: Blusa de frio / sapatilha.

Olá, meu nome é Benedito Feliciano, tenho 69 anos e meu desejo de Natal é: Tenis nº 41 /casaco G.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Irene (71 anos) e Benedito Lopes (72 anos)

"Olá, meu nome é Irene, tenho 71 anos e meu desejo de Natal é: Pantufa nº 38 / calça comprida / perfume e um 
pó facial.

Olá, meu nome é Benedito Lopes, tenho 71 anos e meu desejo de Natal é: Relógio de pulso / Tênis 43.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Ivone (73 anos) e Carlos (76 anos)

Olá, meu nome é Ivone, tenho 73 anos e meu desejo de Natal é: Sapatilha  36 / calça e blusa M.

Olá, meu nome é Carlos, tenho 76 anos e meu desejo de Natal é: Regata G / shorts com  elástico G.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Joana (84 anos) e Cirino (68 anos)

Olá, meu nome é Joana, tenho 84 anos e meu desejo de Natal é: Sapatilha confortável 34 / calcinhas M.

Olá, meu nome é Cirino, tenho 68 anos e meu desejo de Natal é: Barbeador elétrico / Tênis nº 43.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria Antônia (89 anos) e Elídio (66 anos)

Olá, meu nome é Maria Antônia, tenho 89 anos e meu desejo de Natal é: Pijama de plushi nº50 /pantufa nº 36.

Olá, meu nome é Elídio, tenho 66 anos e meu desejo de Natal é: Telefone / relógio / moletom M.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria Aparecida dos Santos (69 anos) e Euclides (82 anos)

Olá, meu nome é Maria Aparecida dos Santos, tenho 69 anos e meu desejo de Natal é: Tênis nº36 /blusa de 
manga M.

Olá, meu nome é Euclides, tenho 82 anos e meu desejo de Natal é: Relógio  de pulso / Tênis 41.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria Aparecida Pereira (90 anos) e Francisco (77 anos)

"Olá, meu nome é Maria Aparecida Pereira, tenho 90 anos e meu desejo de Natal é: Pantufa nº 36 /pijama M.

Olá, meu nome é Francisco, tenho 77 anos e meu desejo de Natal é: Tênis 41 / camisa G.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria Bernadete (63 anos) e Geraldo Queiroz (68 anos)

Olá, meu nome é Maria Bernadete, tenho 63 anos e meu desejo de Natal é: Tenis nº 36 / camiseta M

Olá, meu nome é Geraldo Queiroz, tenho 68 anos e meu desejo de Natal é: Tênis 41 /camisa  de manga  M.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria das Dores (91 anos) e Geraldo Xavier (73 anos)

"Olá, meu nome é Maria das Dores, tenho 91 anos e meu desejo de Natal é: Sapatilha nº37 /blusa G.

Olá, meu nome é Geraldo Xavier, tenho 73 anos e meu desejo de Natal é: Tênis 40  / camisa G.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria de Lourdes Santana (88 anos) e João de Souza (73 anos)

Olá, meu nome é Maria de Lourdes Santana, tenho 88 anos e meu desejo de Natal é: Rádio /sapatilha nº 37.

Olá, meu nome é João de Souza, tenho 73 anos e meu desejo de Natal é: Celular /moletom G.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria de Lourdes Floriano (73 anos) e João de Oliveira (73 anos)

"Olá, meu nome é Maria de Lourdes Floriano, tenho 73 anos e meu desejo de Natal é: 

Olá, meu nome é João de Oliveira, tenho 73 anos e meu desejo de Natal é: 

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria Dirlei (65 anos) e João Francisco (63 anos)

Olá, meu nome é Maria Dirlei, tenho 65 anos e meu desejo de Natal é: Sapatilha nº36 / blusa de manga.

Olá, meu nome é João Francisco, tenho 63 anos e meu desejo de Natal é: Casaco M / calça jeans nº42.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria Helena (64 anos) e João Ramos (69 anos)

Olá, meu nome é Maria Helena, tenho 64 anos e meu desejo de Natal é: Sapatilha  nº 36 / blusa M.

Olá, meu nome é João Ramos, tenho 69 anos e meu desejo de Natal é: Calça / Camisa G.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria Igina (72 anos) e Jorge (63 anos)

Olá, meu nome é Maria Igina, tenho 72 anos e meu desejo de Natal é: Vestido G / relógio.

Olá, meu nome é Jorge, tenho 63 anos e meu desejo de Natal é: Perfume Natura Homem.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Maria Salete (71 anos) e José Albert (62 anos)

Olá, meu nome é Maria Salete, tenho 71 anos e meu desejo de Natal é: Casaco G / tenis nº 37.

Olá, meu nome é José Albert, tenho 62 anos e meu desejo de Natal é: Roupãop Azul GG / Calça de moletom 
preta.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Natalia (77 anos) e José Cândido (63 anos)

Olá, meu nome é Natalia, tenho 77 anos e meu desejo de Natal é: Calça M / camiseta M.

Olá, meu nome é José Cândido, tenho 63 anos e meu desejo de Natal é: Relógio / Tênis nº 40.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Odete (67 anos) e José Lazarini (70 anos)

Olá, meu nome é Odete, tenho 67 anos e meu desejo de Natal é: Relógio  de pulso / rádio

Olá, meu nome é José Lazarini, tenho 70 anos e meu desejo de Natal é: Calça / Radio.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Rute (67 anos) e José Souto (61 anos)

Olá, meu nome é Rute, tenho 67 anos e meu desejo de Natal é: Sapato nº 34 / blusa.

Olá, meu nome é José Souto, tenho 61 anos e meu desejo de Natal é: Calça XG / camisa XG.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Sebastiana (68 anos) e Lourenço (66 anos)

Olá, meu nome é Sebastiana, tenho 68 anos e meu desejo de Natal é: Boneca / pantufa fechada.

Olá, meu nome é Lourenço, tenho 66 anos e meu desejo de Natal é: Óculos de Sol / Tênis 42.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Teresinha (79 anos) e Luiz Carlos da Silva (62 anos)

Olá, meu nome é Teresinha, tenho 79 anos e meu desejo de Natal é: Rádio / brinco ou anel nº 39.

Olá, meu nome é Luiz Carlos da Silva, tenho 62 anos e meu desejo de Natal é: Caixinha de som bluetooth.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Tereza (70 anos) e Luiz Carlos da Rocha (64 anos)

Olá, meu nome é Tereza, tenho 70 anos e meu desejo de Natal é: Sapatilha nº 37/ blusa com manga.

Olá, meu nome é Luiz Carlos da Rocha, tenho 64 anos e meu desejo de Natal é: Relógio / Tênis nº 41.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Verginia (86 anos) e Luiz de Araujo (77 anos)

Olá, meu nome é Verginia, tenho 86 anos e meu desejo de Natal é: Blusa de manga comprida decote em  V  / 
pijama comprido M.

Olá, meu nome é Luiz de Araujo, tenho 77 anos e meu desejo de Natal é: Camisa Social G / Calça Social.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Vitória (70 anos) e Moacir (63 anos)

Olá, meu nome é Vitória, tenho 70 anos e meu desejo de Natal é: Vestido M / sapatilha nº 36.

Olá, meu nome é Moacir, tenho 63 anos e meu desejo de Natal é: Tênis 41 / Blusa de Frio GG.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Moisés (70 anos) e Namir (63 anos)

Olá, meu nome é Moisés, tenho 70 anos e meu desejo de Natal é: Blusa de Frio M / Relógio.

Olá, meu nome é Namir, tenho 63 anos e meu desejo de Natal é: Calça Jeans GG / Tenis 41.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Norberto (79 anos) e Reinaldo (65 anos)

Olá, meu nome é Norberto, tenho 79 anos e meu desejo de Natal é: Sapato nº 40 / Camisa G.

Olá, meu nome é Reinaldo, tenho 65 anos e meu desejo de Natal é: Boné / blusa de frio.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Roberto (63 anos) e Salvador Mariano (71 anos)

Olá, meu nome é Roberto, tenho 63 anos e meu desejo de Natal é: Relógio / fone de ouvido.

Olá, meu nome é Salvador Mariano, tenho 71 anos e meu desejo de Natal é: Tênis 40 / Camisa.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Salvador Ozório (76 anos) e Sebastião Ferreira (67 anos)

Olá, meu nome é Salvador Ozório, tenho 76 anos e meu desejo de Natal é: Relógio.

Olá, meu nome é Adair, tenho 43 anos e meu desejo de Natal é: Relógio / sapato nº 40.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal - Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José - CAJEMA Sebastião Martins (93 anos) e Vitor (74 anos)

Olá, meu nome é Sebastião Martins, tenho 93 anos e meu desejo de Natal é: Pijama G / Calça G.

Olá, meu nome é Vitor, tenho 74 anos e meu desejo de Natal é: Calça 44 / Camisa G.

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O estudante que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada idoso(a). Os 
padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, já o estudante ficará 
responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada idoso(a), a ser entregue 
com o presente, na instituição.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita diretamente na recepção da instituição, por qualquer 
pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social. A instituição estará aberta todos os dias do mês 
de novembro de 2021, inclusive aos finais de semana, das 9h às 17h, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.
Instituição: Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José – CAJEMA, Rua Otavio Sá Barreto, 75, Borda do 
Campo de São Sebastião, São José dos Pinhais/PR. CEP: 83075-285

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
instituição, haverá a finalização da atividade.
                                                                                                                                              Entregar na tarefa 
abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Amanda 13 anos e Ana Clara 13 anos

"Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária"

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas

Cartinha da Amanda 13 anos
https://drive.google.com/file/d/1ZpwkDtodMnSP6xFGlY9qVdG--gIUmWam/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas do Anderson 13 anos e Annek 11 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas

Cartinha do Anderson 11 anos
https://drive.google.com/file/d/16v6VQYifon_uN4v_4IlTVcpOgwVSwZFE/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Beatriz 13 anos e Bianca 13 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas

Cartinha da Beatriz 13 anos
https://drive.google.com/file/d/19SA8powas5Q64TncW4ZM70jxQ75CKi3L/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas do Cristoffer 14 anos e Eduarda 13 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas

Cristoffer 14 anos
https://drive.google.com/file/d/1PzBjxF3ObjJCoGer9YoOoKzkXfcUV62J/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas do Eduardo 14 anos e Emily 11 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas

Eduardo 14 anos
https://drive.google.com/file/d/1BUWPhPUm-_zquPCwJIDRer4yomD5bwtN/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Ericka 11 anos e Estela 8 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas

Ericka 11 anos
https://drive.google.com/file/d/1iILNQ2QQtM6_RBG4KUt6aFmPwVFOD-OF/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas do Felype 10 anos e Gabriel 13 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas

Felype 10 anos
https://drive.google.com/file/d/1tecbOThUEY95cPupPhO7z9RUKqxs_1Gz/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Gabriela 9 anos e Geovana 11 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

Gabriela 9 anos
https://drive.google.com/file/d/196VgONBldyJeUipUtntQKaP9YAylJJSk/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Hevelyn 8 anos e Hugo 11 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas

Hevelyn 8 anos
https://drive.google.com/file/d/1lf5mlvNLAIaU3XBNCv2VsoTC4xP08KfR/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Izabely 9 anos e jackson 11 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas

Izabely 9 anos
https://drive.google.com/file/d/128iEMYkMyPvISmZRwTinniq5PSyMqHEV/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas do Jefferson 11 anos e Jennifer 13 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

Jefferson 11 anos
https://drive.google.com/file/d/1t-dEoe3R4VQP-xEpzD9UJh-gfZ6T8uiB/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Jessica 11 anos e Jhenyfer 11 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas

Jessica 11 anos
https://drive.google.com/file/d/116T8cR55qP4alSwfpbUh9h1EYkhj26ge/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas do João Paulo 10 anos e João Victor 11 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

João Paulo 10 anos
https://drive.google.com/file/d/1rtMxqqf5cqlBolVmV7q2Kb_Mw0yW5sQO/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas do José Matheus 12 anos e Julio 13 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

José Matheus 12 anos
https://drive.google.com/file/d/19rKi3M4C65ZLsg6BcjjxRN6J78-GvmUB/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Kamylla 11 anos e Kaoane 12 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

Kamylla 11 anos
https://drive.google.com/file/d/1U80UDYImhba17JpAbPaJu-W1QLxEgyQ4/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Lohane 8 anos e Luana 15 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

Lohane 8 anos
https://drive.google.com/file/d/1T8irlKTic9XpnHkPiqDOJk6e3Mk3z9Ic/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Manuella 9 anos e Matheus 9 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

Manuella 9 anos
https://drive.google.com/file/d/1CKt2EAeVWJ7nTmDbnGYU46GDFS4zfG33/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas do Pietro 9 anos e Rayssa 12 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

Pietro 9 anos
https://drive.google.com/file/d/1A4tYYzc_QSTk9D3VJ6xi2wYVBCLCgBhD/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Sthephany 12 anos e Tainá 9 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

Sthephany 12 anos
https://drive.google.com/file/d/1bwNNPb0mBIqTwfvTOkwfZhFqcTO8HGXe/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas da Tatiely 13 anos e Thamily 11 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

Tatiely 13 anos
https://drive.google.com/file/d/1Lka2CwzJemaYi6Tkl0LBXR-xfb0RBDy0/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal – Instituto Beija Flor - IBF Cartinhas do Vittor 12 anos e Yasmin 15 anos

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um presente de natal, que os 
alunos citaram previamente. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário. O valor de cada presente deve ser no máximo de R$50,00.
A entrega do presente com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso 
o aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

Copie e cole os caminhos abaixo no navegador para abrir as cartinhas.

Vittor 12 anos
https://drive.google.com/file/d/10NW3H62exVd7ePavmKJOJ83GtxsvGUeq/view?usp=sharing

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Luiza Helena / Vicente Antunes

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Luiza Helena Ovçar Solano, 2 anos
Brinquedo musical, jogo de encaixes ( peças grandes) ou boneca que fala 

 Vicente Antunes Feliciano,1 ano
Carrinho musical, chocalho ou brinquedo musical

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Victória Loiola / Arthur Siqueira

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Victória Loiola Ferreira, 1 ano
Tapete de atividade sensorial  para bebe , mobile , chocalho ou brinquedo sonoro

 Arthur Siqueira Dorneles, 2 anos
Carrinho grande, bola ou jogo de encaixes tamanho grande 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Benjamin Oliveira / Davi Emanuel

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Benjamin Oliveira Córga da Silva, 2 anos
Carrinho grande, brinquedo  sonoro  ou de  jogo encaixes tamanho grande 

Davi Emanuel de Araújo, 2 anos
Carrinho grande, brinquedo sonoro, jogo de encaixe tamanho  grande 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Cecília Lago / Fernando Bonete

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 Cecília Lago Budal, 4 anos
Mesa didatica para criança pequenas, jogos de encaixes grandes ou  jogo sonoro

 Fernando Bonete de Souza Oliveira, 2 anos
Instrumentos musicais , jogos de encaixes grandes ou brinquedos luminosos 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Leonardo Philipe / Maria Cecília

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 Leonardo Philipe Saldanha Gomes,3 anos
Brinquedo luminoso ou sonoro  ou instrumentos musicais ou brinquedos de encaixes grandes 

  Maria Cecília Negretti,3 anos
Livros com texturas, chocalhos ou bola sensorial ( tátil ou sonora)

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Melissa Quetes / Rafaella Ferreira

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 Melissa Quetes Anacleto Justino, 3 anos
Mesa didatica para criança pequenas, jogos de encaixes grandes ou  livro sonoro

Rafaella Ferreira Graeser, 3 anos
Mesa didatica para crianças pequenas, livro sonoro, bola sonora ou tatil.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 José Vicente / Alice Sophi

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 José Vicente Bueno Correia, 4 anos
Brinquedos sonoros ou brinquedos com texturas ou bola de tecido ou livros com textura ou sonoro

Alice Sophi Alves Mendes, 5 anos
Brinquedos sonoros ou brinquedos com texturas ou bola de tecido ou livros com textura ou sonoro

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Alice dos Santos / Emanuel Alonsley

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Alice dos Santos Godinho, 4 anos
Boneca de borracha  ou brinquedos de encaixes grandes

Emanuel Alonsley Orica, 3 anos
Carrinho grande , mochila ou roupa tam 6

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 José Felipe / Nicolas Emanuel

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

José Felipe Baptista Guimaraes, 4 anos
Carrinho grande, jogo de encaixes grande ou instrumento musical de brinquedo

 Nicolas Emanuel Domingos, 5 anos
Mochila, brinquedos grandes  ou bonecos de super heroi 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Nicolas Kuczynski / Oliver Gabriel

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 Nicolas Kuczynski, 4 anos
Brinquedos de encaixes grandes, bonecos de super heroi, robô

 Oliver Gabriel Ferreira, 3 anos
Trator, boneco de super heroi ou kit de animais / safari

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Pyetro Vinícius / Davi Lucas

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Pyetro Vinícius de Souza Leme, 5 anos
Carro de ambulância ou de policia 

Davi Lucas dos Jungbeck Soares, 4 anos
Caminhao de bombeiro , jogos de encaixe ou avião grande 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Davi Luiz  / Elloá Valentina

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Davi Luiz Mendes de Souza, 4 anos
Caminhão de bombeiro , jogos de encaixe ou avião grande

Elloá Valentina da Silva, 5 anos
Carrinho de boneca, boneca ou massinha de modelar

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Jean Miguel / Kaléo da Silva

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Jean Miguel Kerchmner Basilio, 5 anos
Caminhão de bombeiro , jogos de encaixe ou avião grande

 Kaléo da Silva Santos,4 anos
Caminhão de bombeiro , jogos de encaixe ou lego grande

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Leonardo da Cunha / Luiz Marco

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Leonardo da Cunha Brudnicki, 5 anos
Carrinho ou caminhão de bombeiro ou jogos de encaixe tamanho grande

Luiz Marco Paul Santana, 5 anos
Caminhão de bombeiro , jogos de encaixe ou avião grande

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Patricia da Cruz / Adriano Martins

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Patricia da Cruz Aquino Schneider, 6 anos
Boneca , brinquedos sonoros ou livro com textura 

Adriano Martins Schroder, 6 anos
Bonecos de personagens, barraca infantil ou trave de gol

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Diego dos Santos / Leonardo Tenório

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Diego dos Santos Aguir, 6 anos
Bonecos de personagens, barraca infantil ou trave de gol

Leonardo Tenório de Almeida Raimundo Filho, 6 anos
Jogo crocodilo dentista , jogo de boliche grande ou piano musical

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Maria Valentina / Theo Neves

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Maria Valentina Sobreda Zago, 5 anos
Brinquedo caixa registradora, microfone com pedestal infantil ou kit cozinha infantil

Theo Neves Capanema, 6 anos
Brinquedos sonoros com texturas, carrinho com sons ou  boneco de personagem 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Marya Valetina / Victor Hugo

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Marya Valetina Polydoro de Souza, 5 anos
Brinquedo caixa registradora, microfone com pedestal infantil ou kit cozinha infantil

Victor Hugo dos Santos, 6 anos
Brinquedos sonoros com texturas, carrinho com sons ou  boneco de personagem 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Anna Beatriz / Anthony Davy 

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Anna Beatriz Meira de Souza, 6 anos
Boneca, carrinho de boneca ou kit de panelinhas e comidinhas .

Anthony Davy de Souza Prendin, 6 anos
Brinquedos com tema profissões( ele gosta de bombeiro) ou carrinho de controle remoto

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Deniel Philippi / Enzo Giovanni

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Deniel Philippi Marques de Deus, 6 anos
Luvas com personagens de cachorro ( Patrulha canina ou outro) carrinho de controle remoto ou robô aranha 

Enzo Giovanni de Souza da Rosa, 5 anos
Carrinho de controle remoto, bola ou jogo de encaixe

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Luigi Serafini / Pedro Augusto

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Luigi Serafini, 6 anos
Mala de medico, robô de gato preto ou jogos de encaixes 

Pedro Augusto Lima da Silva, 6 anos
Carrinho de controle remoto, robô ou jogo de encaixe

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Asafe Miguel / Lucca Gabriel

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Asafe Miguel da Silva dos Passos, 1 ano
Brinquedos sonoros ou brinquedos com texturas ou bola de tecido ou livros com textura ou sonoro

Lucca Gabriel dos Reis Fernandes, 2 anos
Brinquedos sonoros ou brinquedos com texturas ou bola de tecido ou livros com textura ou sonoro

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Manoella kuczmarski / Micael Marques

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Manoella kuczmarski de Paula Rocha, 3 anos
Brinquedos sonoros ou brinquedos com texturas ou bola de tecido ou livros com textura ou sonoro

Micael Marques Mondadori, 1 ano
Brinquedos sonoros ou brinquedos com texturas ou bola de tecido ou livros com textura ou sonoro

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Ohanna dos Santos / Thyane Belinda

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Ohanna dos Santos Fortunato, 1 ano
Brinquedos sonoros ou brinquedos com texturas ou bola de tecido ou livros com textura ou sonoro

Thyane Belinda Arrieta Brandão de Melo, 1 ano
Brinquedos sonoros ou brinquedos com texturas ou bola de tecido ou livros com textura ou sonoro

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Alicia Gabrielly / Anthony Miguel

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Alicia Gabrielly dos Santos Martins, 2 anos
Livro sensorial ( textura ou sons ) brinquedo sonoro , ou jogo de encaixes grandes 

 Anthony Miguel de Bastos Xavier, 2 anos
Brinquedo sonoro e luminoso, instrumentos musicais ou jogos de encaixes grandes 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Antonio dos Santos / Heitor Silva

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Antonio dos Santos Lara Franco, 3 anos
Brinquedo sonoro e luminoso, instrumentos musicais ou jogos de encaixes grandes 

 Heitor Silva Souza, 2 anos
Brinquedo sonoro e luminoso, instrumentos musicais ou jogos de encaixes grandes 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Julia Beatriz / Melissa Cardoso

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Julia Beatriz Raimundo Ribeiro, 2 anos
Brinquedo sonoro e luminoso, livro de texturas ou jogos de encaixes grandes 

Melissa Cardoso Lucas Sette, 5 anos
Livro sensorial ( textura ou sons ) brinquedo sonoro ou bola sonora 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Mellany Carvalho / Petterson Manuel

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Mellany Carvalho de Oliveira, 3 anos
Chocalho, livro com texturas, brinquedo sonoro  

Petterson Manuel Salomão Siqueira, 3 anos
Jogos de encaixes grandes, brinquedos sonoros ou livro sonoro 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Bernardo Daniel / Emily Minichik

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Bernardo Daniel Domanski Manoel, 3 anos
Jogos de encaixes, carro ou caminhão ambos  grande ou kit de animais/safari

Emily Minichik Nascimento, 2 anos
Jogos de encaixes s, boneca bebê grande, kit de panelinhas e comidinhas 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Enzo Gabriel / Helena Sophia

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Enzo Gabriel Pinheiro da Silva, 2 anos
Jogos de encaixes , dinossauro grande, carrinho ou caminhão grandes

 Helena Sophia da Silva Evangelista, 3 anos
Jogos de encaixes , boneca bebê grande ou carrinho de boneca / mercado 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Heloisa da Silva / Livia Maria

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Heloisa da Silva Gonçalves, 2 anos
Jogos de encaixes , boneca bebê grande ou lousa magica 

 Livia Maria Schwass Muller, 3 anos
Jogos de encaixes ,  boneca bebê grande, livros com sons ou texturas 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Lorenzo Manasses / Pietro Afonso

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Lorenzo Manasses Pontes, 3 anos
kit de animais / safari ,  carro ou caminhão grandes

Pietro Afonso Vidal Santos, 3 anos
Boneco de super heroi  grande ou kit de animais / safari ou jogos de encaixes 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Emylya Leal / Laura Barbosa 

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Emylya Leal Fernandes Miguel, 5 anos
Boneca que fala, kit cozinha de brinquedo ou instrumentos musicais

 Laura Barbosa da Silva, 5 anos
Boneca que fala, kit cozinha de brinquedo ou instrumentos musicais

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Maria Clara / Nicolly Victoria

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Maria Clara Barros Cavalheiro, 4 anos
Boneca que fala, kit cozinha de brinquedo ou instrumentos musicais

Nicolly Victoria Matos Esteves, 5 anos
Brinquedo caixa registradora, microfone com pedestal infantil ou kit cozinha infantil

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Theo Henrique / Gabriela Seabra

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Theo Henrique de Souza, 4 anos
kit de animais / safari ,  carro ou caminhão grandes

  Gabriela Seabra Rodrigues Ribeiro,3 anos
Brinquedos sonoros e com luzes ou livros com textura e sons  

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Arthur Miguel / Bernardo Colleta

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 Arthur Miguel Gonçalves, 5 anos
Caminhão de bombeiro , jogos de encaixe ou avião  grande 

Bernardo Colleta de Souza, 5 anos
Caminhão de bombeiro , jogos de encaixe ou avião  grande 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Diego Henrique / Érick Lopes 

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 Diego Henrique Antunes, 5 anos
Caminhão de bombeiro , jogos de encaixe ou avião  grande 

 Érick Lopes de Souza Lima, 6 anos
Caminhão de bombeiro , jogos de encaixe ou avião  grande 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 kauan Miguel / Maria Cecília

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 kauan Miguel Paschoal Medeiros, 5 anos
Caminhão de bombeiro , jogos de encaixe ou avião  grande

 Maria Cecília Schwass Muller, 5 anos
Brinquedos de horta, boneca ou carrinho de bebê

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Pietro Gabriel / Anthony Lima

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 Pietro Gabriel Albano Couto, 5 anos
Caminhao de bombeiro , jogos de encaixe ou avião  grande 

Anthony Lima Caregnato, 5 anos
Jogo de boliche grande, carrinho musical, jogo de encaixes peças grandes,

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Arthur Szczerbowski / Bernardo Fernandes

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Arthur Szczerbowski de Brito, 6 anos
Aramado, jogo de encaixes ( peças grandes) ou bumbo

Bernardo Fernandes dos Santos, 4 anos
Bola , carrinho, ou kit ferramentas de brinquedo

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Igor Henrique / Joaquim de Oliveira

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 Igor Henrique da Silva Alvarenga, 5 anos
kit de ferramentas de brinquedo, carrinho musical ou boneco de super heroi

 Joaquim de Oliveira Goinski, 5 anos
Pianinho infantil , carrinho sonoro ou caminhão com ferramentas

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Laura Ribeiro / Renato Dembiski

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Laura Ribeiro Kachorovski, 4 anos
Boneca que fala, cesta de frutas com velcro ou jogo de panelinha

Renato Dembiski Nerone, 5 anos
Carrinho musical, moto de brinquedo ou jogo de encaixes peças grandes 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Theodoro Costa / Davi Miguel

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Theodoro Costa Becker, 5 anos
Caminhão com ferramentas  ou microfone infantil de karaokê.

  Davi Miguel Chil Bragança,6 anos
Caminhão de bombeiro ou policial, mesa sensorial, jogos de encaixes peças grandes.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Diandra Gabrielly / Lucas Gabriel 

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Diandra Gabrielly Abreu Chagas, 6 anos
Brinquedo caixa registradora, microfone com pedestal infantil ou kit cozinha infantil

  Lucas Gabriel dos Santos Rosa,6 anos
Roupas tamanho 4, jogo com peças grandes ou brinquedos luminosos ou sonoros

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Maria Izadora / Murilo Lopes

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 Maria Izadora da Silva Brito, 5 anos
Brinquedo caixa registradora, microfone com pedestal infantil ou kit cozinha infantil

Murilo Lopes de Souza de Lima, 6 anos
Jogo crocodilo dentista, jogo de boliche grande ou caminhão de madeira

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Arthur Henrique / Benjamin Molina 

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Arthur Henrique de Lima Glovack, 7 anos
kit de animais / safari, carrinho ou quebra cabeça 

  Benjamin Molina,7 anos
kit de animais / safari, carrinhos ou massinha de modelar

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Carlos Eduardo  Miguel dos Santos

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Carlos Eduardo dos Santos, 7 anos
kit de animais / safari ,  carrinho ou boneco de super heroi

Miguel dos Santos Andrade, 7 anos
kit de animais / safari ,  carrinho ou jogo da memoria 

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Danilo Amon / Davi dos santos

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

Danilo  Amon Almeida, 6 anos
kit de animais / safari ,  carro ou caminhão grandes

Davi dos santos Freire, 4 anos
kit de animais / safari ,  carro ou caminhão grandes

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal AMCIP 2021 Esther Rocha / Joao Pedro

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presentes:

 Esther Rocha Lacanna Finger, 6 anos
Brinquedo caixa registradora, kit cozinha ou kit massinha de modelar

Joao Pedro Nascimento Ferreira, 6 anos
kit de animais / safari ,  carro ou caminhão grandes

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal AMCIP 2021 Rebeka de Paula Camargo Manoel

Este ano, por conta da pandemia, a ação de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 1 padrinho ou madrinha, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinho ou madrinha se responsabilizarão por providenciar o presente de natal, conforme 
sugestão descrita. Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração 
natalina, a ser entregue com o presente, no Núcleo de Projetos Comunitários.
A entrega dos presentes com as cartas deve ser feita nos dias 18, 20 ou 22/10/2021, das 08h00 as 17h00, por 
qualquer pessoa, caso o aluno deseje manter-se em isolamento social, com todos os cuidados e protocolos 
necessários para a segurança das pessoas envolvidas.

Sugestão de Presente:

 Rebeka de Paula Camargo Manoel,5 anos
Brinquedos sonoros, com textura ou brinquedos do borracha

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Adilson (42 anos) e Adrielly (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Aline (23 Anos) e Alisson de Siqueira (18) anos

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Álisson Rodrigo (26 anos) e Amanda (30 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Ana Carolina (22 anos) e Ana Clara (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Ana Flávia (9 anos) e Ana Raquel (19 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Anderson (21 anos) e André Ermenson (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 André Felipe (33 anos) e André Luiz (14 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 André (19 anos) e Andrew (10 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Andrey (17 anos) e Anny (8 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Antônio (7 anos) e Aysla (14 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Bernardo (12 anos) e Bruna Ferreira (23 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Bruna Heloísa (18 anos) e Carlos (36 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Carolina (26 anos) e Cintia (25 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Dafany (17 anos) e Daniel (7 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Davi Luan (21 anos) e Débora (29 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 David (27 anos) e Djenifer (27 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Eduardo dos Santos ( 12 anos) e Emerson Bispo (43 anos0

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Eduardo Mendes (22 anos) e Érick Matheus (11 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Eduardo Rodrigues (16 anos) e Fabiano (23 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Emerson Carlos (30 anos) e Fabrício (18 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Érick Theodoro (23 anos) e Felipe (27 anos)

"O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um 
para cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit 
(Meninas:  adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, 
chaveiro e lápis de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a 
temática de celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do 
Projeto Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Erika (16 anos) e Fernanda (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Gabriel da Silva (17 anos) e Gean (33 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Georgia (29 anos) e Gabriel dos Santos (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Hariadne (14 anos) e Gabriel Gomes (18 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Gabriel Inácio (29 anos) e Jacqueline (26 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Henrique Ruthes (30 anos) e Gabriel Lucio (14 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Gabriele Amanda (21 anos) e Giovana (17 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Gabrieli Raissa (16 anos) e Hemily (22 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Giovane (32 anos) e Guilherme Augusto (26 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Guilherme de Oliveira (22 anos) e Henrique Furquim (13 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Guilherme Guibôr (24 anos) e Guilherme Luiz (13 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Gustavo Bertoli (7 anos) e Henrique Comandulli (29 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Gustavo Derkcz (12 anos) e Humberto (26 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Gustavo Teixeira (29 anos) e Jean (15 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Jenifer (20 anos) e Kamila (35 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Jessica (12 anos) e Kamilly (10 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Jhenifer (22 anos) e Karina (16 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Jhonatan (28 anos) e Ketlin (26 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 João Victor Ferreira (19 anos) e Larissa (16 anos)

"O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um 
para cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit 
(Meninas:  adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, 
chaveiro e lápis de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a 
temática de celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do 
Projeto Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 João Vitor de Miranda (8 anos) e Laura (17 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 João Vitor Oliveira (17 anos) e Leandro (32 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Jocelino (32 anos) e Jonas ( 22 anos)

"O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um 
para cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit 
(Meninas:  adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, 
chaveiro e lápis de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a 
temática de celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do 
Projeto Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 José de Oliveira (22 anos) e Joshua (10 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Júlia (21 anos) e Leilson (29 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Juliana (32 anos) e Leonardo (23 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Julio (15 anos) e Lorena (9 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Lucas dos Reis (25 anos) e Maria Eduarda Bot (12 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Lucas Matheus (20 anos) e Maria Eduarda Medeiros (13 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Lucas Pinto Gonçalves ( 25 anos) e Maria Fernanda (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Luiza ( 20 anos) e Maria Julia (6 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Marcos Vinicius da Maia (19 anos) e Maria Luiza (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Marcos Vinicius Tutschke (21 anos) e Maria Vitoria Borges (13 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Maria Clara (30 anos) e Maria Vitória da Silva (9 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Maria Vitória Ferreira (21 anos) e Millene (31 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Maria Vitória França (18 anos) e Marlonn Bruno (24 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Mateus Gomes (18 anos) e Nathalia da Silva (18 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Matheus Felipe (23 anos) e Nathalia de Souza (19 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Moises Ferreira (22 anos) e Nathalia Ribeiro (27 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Natan (12 anos) e Nicole ( 12 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Nathaly Zavadzki (23 anos) e Nicolly Grazielly (9 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Oliver (17 anos) e Pablo (9 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Patricia (28 anos) e Paulo Eduardo (17 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Patrick (25 anos) e Paulo Gustavo (14 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Pedro Henrique (23 anos) e Rafael Andrade (30 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Rafael Henrique (9 anos) e Raira (20 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Rhuan (30 anos) e Rodrigo Henrique (25 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Rodrigo Jorge (19 anos) e Romário (27 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Rodrigo Sartori (28 anos) e Ruan Regis (9 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Samara (22 anos) e Taciane (32 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Samuel (21 anos) e Sarah (16 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Sidnei (25 anos) e Théo Henrique (11 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Thiago Luiz (34 anos) e Thiago Ramos (32 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Tiago de Castro (16 anos) e Valentina

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Vanessa (22 anos) e Victória (24 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Vinicius Colombo (29 anos) e Vitoria Grube (25 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Vinicius Ferreira (26 anos) e Viviane Vieira (24 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Escola Especial Primavera 2021 Vitor Miguel (14 anos) e Walisson (22 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit (Meninas:  
adereços de cabelo, maquiagem e lápis de cor/canetinha ou giz de cera. Meninos: boné ou bola, chaveiro e lápis 
de cor/canetinha ou giz de cera). Já o acadêmico ficará responsável por fazer uma carta, com a temática de 
celebração natalina, uma para cada aluno, a ser entregue com os kits, na PUCPR, no setor do Projeto 
Comunitário.
A entrega dos kits com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos presentes na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Alana (11 anos) e Aldry (14 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Alinne (15 anos) e Ana Carolina (11 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Anelise (13 anos) e Bárbara (14 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Brendo (13 anos) e Cauã (17 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Douglas (13 anos) e Eliandra (12 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Esther (14 anos) e Giovanna (15 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Guilherme (12 anos) e Gustavo (12 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Isabelle Angélica (15 anos) e Karolayne (16 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Isabelle Santos (14 anos) e Kauan (13 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Kerolin (14 anos) e Kinberlly (12 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Leandro (12 anos) e Letícia (15 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Lucas Leal (12 anos) e Maria Heloisa (12 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Lucas Oliveira (16 anos) e Mariana (15 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Matheus (15 anos) e Maylon (15 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Pedro (13 anos) e Raiane (14 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Victor Alexandre (12 anos) e Vitor Felipe (16 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Victor Leonardo (15 anos) e Vitor Gabriel (14 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Wellinton (11 anos) e Yago (15 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Ação de Natal Instituto Semeando a Paz 2021 Ygor (17 anos)

Este ano, por conta da pandemia, a árvore de natal será feita de maneira diferente. O acadêmico que se 
inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para cada aluno da 
instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit de higiene pessoal, um 
para cada aluno, contendo: escova de dente, creme dental, shampoo, condicionador e desodorante. Já o 
acadêmico ficará responsável por fazer uma carta com a temática de celebração natalina, uma para cada aluno, 
a ser entregue com o kit, na PUCPR, no setor do Projeto Comunitário.
A entrega do kit com as cartas deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o 
aluno deseje manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comnitário estará presente na segunda, 
quarta e sexta-feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a 
segurança das pessoas envolvidas.

A carta também deve ser entregue na sala do Blackboard e, após a confirmação da entrega dos kits na 
PUCPR, haverá a finalização da atividade.

Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Apoio em mídias sociais/sites Redes sociais - AMIM

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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites e manutenção das redes sociais. Essas ações permitem que a instituição se apresente à 
comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando visibilidade, 
angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Apoio em mídias sociais/sites Redes sociais - Assoc. Benef. Amigos do Adauto Botelho

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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites e manutenção das redes sociais. Essas ações permitem que a instituição se apresente à 
comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando visibilidade, 
angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Apoio em mídias sociais/sites Redes sociais - Associação Guadalupana

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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites e manutenção das redes sociais. Essas ações permitem que a instituição se apresente à 
comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando visibilidade, 
angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Apoio em mídias sociais/sites Redes sociais - Instituto Social Vó Durvina

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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites e manutenção das redes sociais. Essas ações permitem que a instituição se apresente à 
comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando visibilidade, 
angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Apoio em mídias sociais/sites Redes sociais - AFPMSJP

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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites e manutenção das redes sociais. Essas ações permitem que a instituição se apresente à 
comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando visibilidade, 
angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - AMIM

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para atender as necessidades atuais de seu 
público, composto por pessoas desempregadas, por conta da pandemia, que não conseguem suprir as 
necessidades básicas de alimentação, vestuário e higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Assoc. de Mãos Unidas

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: comunidades diversas, em situação de vulnerabilidade social, com muitas pessoas desempregadas, 
por conta da pandemia, que não conseguem suprir as necessidades básicas de alimentação, vestuário e 
higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Escola Especializada Primavera

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: comunidades diversas, em situação de vulnerabilidade social, com muitas pessoas desempregadas, 
por conta da pandemia, que não conseguem suprir as necessidades básicas de alimentação, vestuário e 
higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Lar Fabiano de Cristo

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: comunidades diversas, em situação de vulnerabilidade social, com muitas pessoas desempregadas, 
por conta da pandemia, que não conseguem suprir as necessidades básicas de alimentação, vestuário e 
higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Sociedade Crescer

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: comunidades diversas, em situação de vulnerabilidade social, com muitas pessoas desempregadas, 
por conta da pandemia, que não conseguem suprir as necessidades básicas de alimentação, vestuário e 
higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Assoc. de Proteção a Infância Vovô Vitorino

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para atender as necessidades atuais de seu 
público, composto por pessoas desempregadas, por conta da pandemia, que não conseguem suprir as 
necessidades básicas de alimentação, vestuário e higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Assoc.  Benef. Amigos do Adauto Botelho

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para atender as necessidades atuais de seu 
público, composto por pessoas desempregadas, por conta da pandemia, que não conseguem suprir as 
necessidades básicas de alimentação, vestuário e higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - ABAI

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: comunidades diversas, em situação de vulnerabilidade social, com muitas pessoas desempregadas, 
por conta da pandemia, que não conseguem suprir as necessidades básicas de alimentação, vestuário e 
higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Assoc. Guadalupana

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para atender as necessidades atuais de seu 
público, composto por pessoas desempregadas, por conta da pandemia, que não conseguem suprir as 
necessidades básicas de alimentação, vestuário e higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - EquoSorriso

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: comunidades diversas, em situação de vulnerabilidade social, com muitas pessoas desempregadas, 
por conta da pandemia, que não conseguem suprir as necessidades básicas de alimentação, vestuário e 
higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Hospital Bom Retiro

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para atender as necessidades atuais de seu 
público, composto por pessoas desempregadas, por conta da pandemia, que não conseguem suprir as 
necessidades básicas de alimentação, vestuário e higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - CAJEMA

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: comunidades diversas, em situação de vulnerabilidade social, com muitas pessoas desempregadas, 
por conta da pandemia, que não conseguem suprir as necessidades básicas de alimentação, vestuário e 
higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanha de arrecadação / Instituto Semeando a Paz

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para atender as necessidades atuais de seu 
público, composto por pessoas desempregadas, por conta da pandemia, que não conseguem suprir as 
necessidades básicas de alimentação, vestuário e higiene.

Ao concluir a ação o estudante deve solicitar à instituição que forneça a declaração do desenvolvimento da 
ação. Postar no blackboard a declaração e as evidências da realização da ação social.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Patronato Santo Antônio

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para atender as necessidades atuais de seu 
público, composto por pessoas desempregadas, por conta da pandemia, que não conseguem suprir as 
necessidades básicas de alimentação, vestuário e higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Assoc. Beneditina da Providência - CEI Casa de Nazaré

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para atender as necessidades atuais de seu 
público, composto por pessoas desempregadas, por conta da pandemia, que não conseguem suprir as 
necessidades básicas de alimentação, vestuário e higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Instituto Social Vó Durvina

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para atender as necessidades atuais de seu 
público, composto por pessoas desempregadas, por conta da pandemia, que não conseguem suprir as 
necessidades básicas de alimentação, vestuário e higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Instituto Beija Flor

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: comunidades diversas, em situação de vulnerabilidade social, com muitas pessoas desempregadas, 
por conta da pandemia, que não conseguem suprir as necessidades básicas de alimentação, vestuário e 
higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Instituto - Lar Mãe Maria

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

Público: comunidades diversas, em situação de vulnerabilidade social, com muitas pessoas desempregadas, 
por conta da pandemia, que não conseguem suprir as necessidades básicas de alimentação, vestuário e 
higiene.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanha de arrecadação roupas masculinas - Hospital Cajuru

O acadêmico deverá organizar uma campanha de arrecadação, por meio das redes sociais do próprio 
estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A Equipe do Projeto Comunitário fornecerá 
informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a campanha. Todo o 
material arrecadado devem ser entregues no núcleo de Projetos Comunitários em dias e horários previamente 
combinados de acordo com itens de doação solicitados.
Arrecadação de roupas masculinas.

Ao concluir a ação o estudante deve solicitar à instituição que forneça a declaração do desenvolvimento da 
ação. Postar no blackboard a declaração e as evidências da realização da ação social.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

15

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal - Hospital Cajuru

O acadêmico deverá organizar uma campanha de arrecadação, por meio das redes sociais do próprio 
estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A Equipe do Projeto Comunitário fornecerá 
informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a campanha. Todo o 
material arrecadado devem ser entregues no núcleo de Projetos Comunitários em dias e horários previamente 
combinados de acordo com itens de doação solicitados. 
Arrecadação de produtos de higiene pessoal.

Ao concluir a ação o estudante deve solicitar à instituição que forneça a declaração do desenvolvimento da 
ação. Postar no blackboard a declaração e as evidências da realização da ação social.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

15

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Campanhas de arrecadação Campanha de arrecadação de Fraldas geriátricas - Hospital Cajuru

O acadêmico deverá organizar uma campanha de arrecadação, por meio das redes sociais do próprio 
estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A Equipe do Projeto Comunitário fornecerá 
informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a campanha. Todo o 
material arrecadado devem ser entregues no núcleo de Projetos Comunitários em dias e horários previamente 
combinados de acordo com itens de doação solicitados. 
Arrecadação de fraldas geriátricas.

Ao concluir a ação o estudante deve solicitar à instituição que forneça a declaração do desenvolvimento da 
ação. Postar no blackboard a declaração e as evidências da realização da ação social.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

15

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Aldeias indígenas

O acadêmico deverá organizar uma campanha de arrecadação, por meio das redes sociais do próprio 
estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. Todo o material arrecadado deve ser entregue 
no Núcleo de Projetos Comunitários no dia 26/10/2021. Exemplo de doações: Arroz, feijão, farinha de 
mandioca, farinha de milho, água, macarrão, linguiça, sardinha em lata, frutas e verduras, material de limpeza, 
sabonete, shampoo, absorvente , Máscara e álcool em gel, entre outros.

Público:
Araçai – tem em torno de 50 famílias
Kuaray Haxa – tem em torno de 5 famílias
Pindoty – tem em torno de 10 famílias
Tupã Nhe'e Kretã – tem em torno de 10 famílias

Ao concluir a ação o estudante deve solicitar na entrega das doações a declaração do desenvolvimento da ação. 
Postar no blackboard a declaração e as evidências da realização da ação social.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Campanhas de arrecadação Campanhas de arrecadação - Ossa

O acadêmico deverá entrar em contato com a instituição e organizar uma campanha de arrecadação, por meio 
das redes sociais do próprio estudante, impactando seus seguidores, familiares, amigos, etc. A instituição 
fornecerá informações para divulgação contendo sua história e público, para o estudante elaborar a 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.

A entrega dos itens deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 18/10/21 a 22/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para atender as necessidades atuais de seu 
público, composto por pessoas desempregadas, por conta da pandemia, que não conseguem suprir as 
necessidades básicas de alimentação, vestuário e higiene.
Entregar na tarefa abaixo:

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 25/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Cartas aos profissionais de saúde Cartas para profissionais da enfermagem e área médica

"A atividade consiste em escrever 02 (duas) cartas para colaboradores do Hospital Santa Casa de Curitiba. 
Sendo: uma carta direcionada ao profissional Enfermagem e uma para o profissional da área Médica.
O conteúdo deve, mesmo sem conhecer as pessoas, trazer mensagens de motivação e agradecimento aos 
profissionais da área da saúde e que atuam direta ou indiretamente no tratamento de pacientes com COVID 19. 
Seguem orientações: 
Observação: 1) As cartas poderão ser digitadas, optando por fonte de letra cursiva ou semelhante, ou ainda, 
escritas a mão e digitalizadas para o envio. 2) É opcional identificar-se, caso não queira, poderá deixar um 
codinome ou autor desconhecido. 3) As cartas deverão ser postadas no Blackboard, no item TAREFA da sala 
do Projeto Comunitário. 4) É responsabilidade do Projeto Comunitário o envio das cartas às equipes do 
Hospital. "

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

400

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Cartas aos profissionais de saúde Cartas para profissionais da enfermagem e  profissionais do setor administrativo

A atividade consiste em escrever 02 (duas) cartas para os colaboradores do Hospital Santa Casa de Curitiba, 
sendo: uma carta direcionada ao profissional da Enfermagem e a outra ao profissional do setor Administrativo. O 
conteúdo deve, mesmo sem conhecer as pessoas, trazer mensagem de motivação e agradecimento aos 
profissionais da área da saúde e que atuam direta ou indiretamente no tratamento de pacientes com COVID 19.
Seguem orientações: 
Observação: 1) As cartas poderão ser digitadas, optando por fonte de letra cursiva ou semelhante, ou ainda, 
escritas a mão e digitalizadas para o envio. 2) É opcional identificar-se, caso não queira, poderá deixar um 
codinome ou autor desconhecido. 3) As cartas deverão ser postadas no Blackboard, no item TAREFA da sala 
do Projeto Comunitário. 4) É responsabilidade do Projeto Comunitário o envio das cartas às equipes do 
Hospital.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

250

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Cartas aos profissionais de saúde Cartas para profissionais da enfermagem e profissionais da fisioterapia

A atividade consiste em escrever 02 (duas) cartas para os colaboradores do Hospital Santa Casa de Curitiba. 
Sendo: uma carta direcionada ao profissional da Enfermagem e outra ao profissional da Fisioterapia.
O conteúdo deve, mesmo sem conhecer as pessoas, trazer mensagens de motivação e agradecimento aos 
profissionais da área da saúde e que atuam direta ou indiretamente no tratamento de pacientes com COVID 19. 
Seguem orientações: 
Observação: 1) As cartas poderão ser digitadas, optando por fonte de letra cursiva ou semelhante, ou ainda, 
escritas a mão e digitalizadas para o envio. 2) É opcional identificar-se, caso não queira, poderá deixar um 
codinome ou autor desconhecido. 3) As cartas deverão ser postadas no Blackboard, no item TAREFA da sala 
do Projeto Comunitário. 4) É responsabilidade do Projeto Comunitário o envio das cartas às equipes do 
Hospital.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

15

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Cartas aos profissionais de saúde Cartas para profissionais da Enfermagem e setor de Manutenção

A atividade consiste em escrever 02 (duas) cartas para os colaboradores do Hospital Santa Casa de Curitiba. 
Sendo: uma carta direcionada ao profissional da Enfermagem e outra ao profissional do setor de Manutenção.
O conteúdo deve, mesmo sem conhecer as pessoas, trazer mensagens de motivação e agradecimento aos 
profissionais da área da saúde e que atuam direta ou indiretamente no tratamento de pacientes com COVID 19. 
Seguem orientações: 
Observação: 1) As cartas poderão ser digitadas, optando por fonte de letra cursiva ou semelhante, ou ainda, 
escritas a mão e digitalizadas para o envio. 2) É opcional identificar-se, caso não queira, poderá deixar um 
codinome ou autor desconhecido. 3) As cartas deverão ser postadas no Blackboard, no item TAREFA da sala 
do Projeto Comunitário. 4) É responsabilidade do Projeto Comunitário o envio das cartas às equipes do 
Hospital.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Cartas aos profissionais de saúde Cartas para profissionais da Enfermagem e Nutrição

A atividade consiste em escrever 02 (duas) cartas para os colaboradores do Hospital Santa Casa de Curitiba. 
Sendo: uma carta direcionada ao profissional da Enfermagem e outra ao profissional da Nutrição.
O conteúdo deve, mesmo sem conhecer as pessoas, trazer mensagens de motivação e agradecimento aos 
profissionais da área da saúde e que atuam direta ou indiretamente no tratamento de pacientes com COVID 19. 
Seguem orientações: 
Observação: 1) As cartas poderão ser digitadas, optando por fonte de letra cursiva ou semelhante, ou ainda, 
escritas a mão e digitalizadas para o envio. 2) É opcional identificar-se, caso não queira, poderá deixar um 
codinome ou autor desconhecido. 3) As cartas deverão ser postadas no Blackboard, no item TAREFA da sala 
do Projeto Comunitário. 4) É responsabilidade do Projeto Comunitário o envio das cartas às equipes do 
Hospital.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

45

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Cartas aos profissionais de saúde Cartas para profissionais da Enfermagem e setor de Segurança

A atividade consiste em escrever 02 (duas) cartas para os colaboradores do Hospital Santa Casa de Curitiba. 
Sendo: uma carta direcionada ao profissional da Enfermagem e outra ao profissional do setor de Segurança. 
O conteúdo deve, mesmo sem conhecer as pessoas, trazer mensagens de motivação e agradecimento aos 
profissionais da área da saúde e que atuam direta ou indiretamente no tratamento de pacientes com COVID 19. 
Seguem orientações: 
Observação: 1) As cartas poderão ser digitadas, optando por fonte de letra cursiva ou semelhante, ou ainda, 
escritas a mão e digitalizadas para o envio. 2) É opcional identificar-se, caso não queira, poderá deixar um 
codinome ou autor desconhecido. 3) As cartas deverão ser postadas no Blackboard, no item TAREFA da sala 
do Projeto Comunitário. 4) É responsabilidade do Projeto Comunitário o envio das cartas às equipes do 
Hospital.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Cartas aos profissionais de saúde Cartas para profissionais da Enfermagem e setor da Farmácia

A atividade consiste em escrever 02 (duas) cartas para os colaboradores do Hospital Santa Casa de Curitiba. 
Sendo: uma carta direcionada ao profissional da Enfermagem e outra ao profissional do setor da Farmácia. 
O conteúdo deve, mesmo sem conhecer as pessoas, trazer mensagens de motivação e agradecimento aos 
profissionais da área da saúde e que atuam direta ou indiretamente no tratamento de pacientes com COVID 19. 
Seguem orientações: 
Observação: 1) As cartas poderão ser digitadas, optando por fonte de letra cursiva ou semelhante, ou ainda, 
escritas a mão e digitalizadas para o envio. 2) É opcional identificar-se, caso não queira, poderá deixar um 
codinome ou autor desconhecido. 3) As cartas deverão ser postadas no Blackboard, no item TAREFA da sala 
do Projeto Comunitário. 4) É responsabilidade do Projeto Comunitário o envio das cartas às equipes do 
Hospital.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

110

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Cartas aos profissionais de saúde Cartas para profissionais da Enfermagem e setor de Hotelaria Hospitalar

A atividade consiste em escrever 02 (duas) cartas para os colaboradores do Hospital Santa Casa de Curitiba. 
Sendo: uma carta direcionada ao profissional da Enfermagem e outra ao profissional do setor de Hotelaria 
hospitalar. 
O conteúdo deve, mesmo sem conhecer as pessoas, trazer mensagens de motivação e agradecimento aos 
profissionais da área da saúde e que atuam direta ou indiretamente no tratamento de pacientes com COVID 19. 
Seguem orientações: 
Observação: 1) As cartas poderão ser digitadas, optando por fonte de letra cursiva ou semelhante, ou ainda, 
escritas a mão e digitalizadas para o envio. 2) É opcional identificar-se, caso não queira, poderá deixar um 
codinome ou autor desconhecido. 3) As cartas deverão ser postadas no Blackboard, no item TAREFA da sala 
do Projeto Comunitário. 4) É responsabilidade do Projeto Comunitário o envio das cartas às equipes do 
Hospital.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Cartas aos profissionais de saúde Cartas para profissionais da Enfermagem

A atividade consiste em escrever 02 (duas) cartas ao profissional da Enfermagem.
O conteúdo deve, mesmo sem conhecer as pessoas, trazer mensagens de motivação e agradecimento aos 
profissionais da área da saúde e que atuam direta ou indiretamente no tratamento de pacientes com COVID 19. 
Seguem orientações: 
Observação: 1) As cartas poderão ser digitadas, optando por fonte de letra cursiva ou semelhante, ou ainda, 
escritas a mão e digitalizadas para o envio. 2) É opcional identificar-se, caso não queira, poderá deixar um 
codinome ou autor desconhecido. 3) As cartas deverão ser postadas no Blackboard, no item TAREFA da sala 
do Projeto Comunitário. 4) É responsabilidade do Projeto Comunitário o envio das cartas às equipes do 
Hospital.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

74

Reunião de Planejamento - Dia: 25/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos 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. 

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, internet, que muitas vezes têm 
somente como fonte de informação o posto de saúde e os agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O 
acesso à informação permite que essas comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua 
perspectiva diante das dificuldades, bem como consigam procurar orientação específica para mudar a sua 
realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

4

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos 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.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, internet, que muitas vezes têm 
somente como fonte de informação o posto de saúde e os agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O 
acesso à informação permite que essas comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua 
perspectiva diante das dificuldades, bem como consigam procurar orientação específica para mudar a sua 
realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

4

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos 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.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, internet, que muitas vezes têm 
somente como fonte de informação o posto de saúde e os agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O 
acesso à informação permite que essas comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua 
perspectiva diante das dificuldades, bem como consigam procurar orientação específica para mudar a sua 
realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos 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.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, internet, que muitas vezes têm 
somente como fonte de informação o posto de saúde e os agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O 
acesso à informação permite que essas comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua 
perspectiva diante das dificuldades, bem como consigam procurar orientação específica para mudar a sua 
realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos Serviços da Clínica de Fisioterapia PUCPR  Folder

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

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, internet, que muitas vezes têm 
somente como fonte de informação o posto de saúde e os agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O 
acesso à informação permite que essas comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua 
perspectiva diante das dificuldades, bem como consigam procurar orientação específica para mudar a sua 
realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos Serviços do Núcleo de Práticas Jurídicas da PUCPR  Folder

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

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, internet, que muitas vezes têm 
somente como fonte de informação o posto de saúde e os agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O 
acesso à informação permite que essas comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua 
perspectiva diante das dificuldades, bem como consigam procurar orientação específica para mudar a sua 
realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos Serviços da Clínica Veterinária da PUCPR  Folder

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

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, internet, que muitas vezes têm 
somente como fonte de informação o posto de saúde e os agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O 
acesso à informação permite que essas comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua 
perspectiva diante das dificuldades, bem como consigam procurar orientação específica para mudar a sua 
realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos Serviços da Clínica Veterinária da PUCPR  Folder

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

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, internet, que muitas vezes têm 
somente como fonte de informação o posto de saúde e os agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O 
acesso à informação permite que essas comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua 
perspectiva diante das dificuldades, bem como consigam procurar orientação específica para mudar a sua 
realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos 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.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, internet, que muitas vezes têm 
somente como fonte de informação o posto de saúde e os agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O 
acesso à informação permite que essas comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua 
perspectiva diante das dificuldades, bem como consigam procurar orientação específica para mudar a sua 
realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos Conservação e patrimônio histórico - Associação Guadalupana

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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites, criação de folder, panfletos, identidade visual. Essas ações permitem que a instituição se 
apresente à comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando 
visibilidade, angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de conteúdo (apostilas, manuais, documentos Conservação e patrimônio histórico - Lar Mãe Maria

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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites, criação de folder, panfletos, identidade visual. Essas ações permitem que a instituição se 
apresente à comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando 
visibilidade, angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 23/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de peças de comunicação Renovação da identidade visual da instituição - AMIM

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

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites, criação de folder, panfletos, identidade visual. Essas ações permitem que a instituição se 
apresente à comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando 
visibilidade, angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de peças de comunicação Comunicação visual - Cuidados básicos de higiene para ambientes - Associação Beneditina da Providência - CEI Casa de Nazaré

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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites, criação de folder, panfletos, identidade visual. Essas ações permitem que a instituição se 
apresente à comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando 
visibilidade, angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

2

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de peças de comunicação Comunicação visual - Cuidados básicos de higiene para ambientes CERAS

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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites, criação de folder, panfletos, identidade visual. Essas ações permitem que a instituição se 
apresente à comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando 
visibilidade, angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de peças de comunicação Comunicação visual - Cuidados básicos de higiene para ambientes - Lar Mãe Maria

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.

Público: Instituição social – Asilos, associações, escolas e Ongs que atendem crianças, adolescentes, 
comunidades e idosos, muitas vezes dependem de doações para realizar suas ações. A restrição de recursos 
limita as instituições às ações básicas de atendimento das necessidades de seus públicos, dessa forma, 
necessitam de apoio em ações mais específicas que auxiliam a instituição como um todo, por exemplo: 
manutenção de sites, criação de folder, panfletos, identidade visual. Essas ações permitem que a instituição se 
apresente à comunidade de forma mais estruturada, bem como participe de outros projetos ganhando 
visibilidade, angariando outros recursos para sua sustentabilidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de vídeos temáticos Declamando poesias

Produzir vídeo falando sobre a história de algum poeta, brasileiro ou não, e ao final, declamar uma poesia do 
autor.
Declamar significa: dizer (texto poético ou retórico) em voz alta, dramatizando o conteúdo com gestos, 
expressões faciais e modulação de voz. O tema da poesia escolhida deve ser adequado pensando na utilização 
pelo professor para os estudante. Evitar temas complexos.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, cultura, entretenimento, geração de 
renda, que muitas vezes têm somente como fonte de informação associações comunitárias, lideranças locais, 
posto de saúde ou agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O acesso a esses temas permite que as 
comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua perspectiva diante das dificuldades, bem 
como consigam procurar orientação específica para mudar a sua realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos Guarda responsável de animais

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.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, cultura, entretenimento, geração de 
renda, que muitas vezes têm somente como fonte de informação associações comunitárias, lideranças locais, 
posto de saúde ou agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O acesso a esses temas permite que as 
comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua perspectiva diante das dificuldades, bem 
como consigam procurar orientação específica para mudar a sua realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, cultura, entretenimento, geração de 
renda, que muitas vezes têm somente como fonte de informação associações comunitárias, lideranças locais, 
posto de saúde ou agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O acesso a esses temas permite que as 
comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua perspectiva diante das dificuldades, bem 
como consigam procurar orientação específica para mudar a sua realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de vídeos temáticos 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.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, cultura, entretenimento, geração de 
renda, que muitas vezes têm somente como fonte de informação associações comunitárias, lideranças locais, 
posto de saúde ou agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O acesso a esses temas permite que as 
comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua perspectiva diante das dificuldades, bem 
como consigam procurar orientação específica para mudar a sua realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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.

Público: Crianças e adolescentes que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, com 
pouco acesso à cultura, e muitas vezes, não são incentivadas a conhecer novas culturas, costumes, bem como 
a própria história de nosso país.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, cultura, entretenimento, geração de 
renda, que muitas vezes têm somente como fonte de informação associações comunitárias, lideranças locais, 
posto de saúde ou agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O acesso a esses temas permite que as 
comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua perspectiva diante das dificuldades, bem 
como consigam procurar orientação específica para mudar a sua realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de vídeos temáticos 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.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, cultura, entretenimento, geração de 
renda, que muitas vezes têm somente como fonte de informação associações comunitárias, lideranças locais, 
posto de saúde ou agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O acesso a esses temas permite que as 
comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua perspectiva diante das dificuldades, bem 
como consigam procurar orientação específica para mudar a sua realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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.

Público: Crianças que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, que estão estudando 
em casa, e muitas vezes tem poucas atividades educativas, de entretenimento e orientação de cuidados 
pessoais. Essas crianças são assistidas por programas educacionais das instituições que pertencem a sua 
comunidade, mas por conta do distanciamento social, acabam permanecendo mais tempo em casa, 
desenvolvendo atividades online.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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.

Público: Crianças que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, que estão estudando 
em casa, e muitas vezes tem poucas atividades educativas, de entretenimento e orientação de cuidados 
pessoais. Essas crianças são assistidas por programas educacionais das instituições que pertencem a sua 
comunidade, mas por conta do distanciamento social, acabam permanecendo mais tempo em casa, 
desenvolvendo atividades online.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de vídeos temáticos 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).

Público: Crianças que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, que estão estudando 
em casa, e muitas vezes tem poucas atividades educativas, de entretenimento e orientação de cuidados 
pessoais. Essas crianças são assistidas por programas educacionais das instituições que pertencem a sua 
comunidade, mas por conta do distanciamento social, acabam permanecendo mais tempo em casa, 
desenvolvendo atividades online.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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.
O vídeo deve ser imparcial, com cunho histórico, ou seja, não deve apresentar opiniões pessoais, do estudante, 
a respeito da pessoa escolhida.

Público: Crianças e adolescentes que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, com 
pouco acesso à cultura, e muitas vezes, não são incentivadas a conhecer novas culturas, costumes, bem como 
a própria história de nosso país.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

10

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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, entre 
outros.

Público: comunidades diversas, com dificuldade de acesso à informação, cultura, entretenimento, geração de 
renda, que muitas vezes têm somente como fonte de informação associações comunitárias, lideranças locais, 
posto de saúde ou agentes comunitários que fazem visitas aos lares. O acesso a esses temas permite que as 
comunidades sanem problemas práticos do dia a dia, mudem sua perspectiva diante das dificuldades, bem 
como consigam procurar orientação específica para mudar a sua realidade.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de vídeos temáticos 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. O tema do filme deve ser apropriado para que o professor possa utilizá-lo com os 
estudantes (crianças e adolescentes). Evitar temas complexos.
Importante: a sinopse ou resumo consiste em despertar o interesse do público em assistir o filme, então é 
importante preservar detalhes sobre a obra, especialmente o final, para que o público tenha a curiosidade 
aguçada.

Público: Crianças que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, que estão estudando 
em casa, e muitas vezes tem poucas atividades educativas, de entretenimento e orientação de cuidados 
pessoais. Essas crianças são assistidas por programas educacionais das instituições que pertencem a sua 
comunidade, mas por conta do distanciamento social, acabam permanecendo mais tempo em casa, 
desenvolvendo atividades online.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

5

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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. O tema do livro deve ser apropriado para que o 
professor possa utilizá-lo com os estudantes (crianças e adolescentes). Evitar temas complexos.
Importante: a sinopse ou resumo consiste em despertar o interesse de leitura do público, então é importante 
preservar detalhes sobre a obra, especialmente o final, para que o público tenha a curiosidade aguçada e sinta-
se interessado em fazer a leitura do livro.

Público: Crianças que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, que estão estudando 
em casa, e muitas vezes tem poucas atividades educativas, de entretenimento e orientação de cuidados 
pessoais. Essas crianças são assistidas por programas educacionais das instituições que pertencem a sua 
comunidade, mas por conta do distanciamento social, acabam permanecendo mais tempo em casa, 
desenvolvendo atividades online.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

5

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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. O tema do livro deve ser apropriado para que o professor 
possa utilizá-lo com os estudantes (crianças e adolescentes). Evitar temas complexos.
Importante: a sinopse ou resumo consiste em despertar o interesse de leitura do público, então é importante 
preservar detalhes sobre a obra, especialmente o final, para que o público tenha a curiosidade aguçada e sinta-
se interessado em fazer a leitura do livro.

Público: Crianças que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, que estão estudando 
em casa, e muitas vezes tem poucas atividades educativas, de entretenimento e orientação de cuidados 
pessoais. Essas crianças são assistidas por programas educacionais das instituições que pertencem a sua 
comunidade, mas por conta do distanciamento social, acabam permanecendo mais tempo em casa, 
desenvolvendo atividades online.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

5

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de vídeos temáticos 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.

Público: Crianças e adolescentes que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, com 
pouco acesso à cultura, e muitas vezes, não são incentivadas a conhecer novas culturas, costumes, bem como 
a própria história de nosso país.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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.

Público: Crianças que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, que estão estudando 
em casa, e muitas vezes tem poucas atividades educativas, de entretenimento e orientação de cuidados 
pessoais. Essas crianças são assistidas por programas educacionais das instituições que pertencem a sua 
comunidade, mas por conta do distanciamento social, acabam permanecendo mais tempo em casa, 
desenvolvendo atividades online.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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.

Público: Crianças que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, que estão estudando 
em casa, e muitas vezes tem poucas atividades educativas, de entretenimento e orientação de cuidados 
pessoais. Essas crianças são assistidas por programas educacionais das instituições que pertencem a sua 
comunidade, mas por conta do distanciamento social, acabam permanecendo mais tempo em casa, 
desenvolvendo atividades online.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Criação de vídeos temáticos 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.

Público: Crianças que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, que estão estudando 
em casa, e muitas vezes tem poucas atividades educativas, de entretenimento e orientação de cuidados 
pessoais. Essas crianças são assistidas por programas educacionais das instituições que pertencem a sua 
comunidade, mas por conta do distanciamento social, acabam permanecendo mais tempo em casa, 
desenvolvendo atividades online.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

3

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Criação de vídeos temáticos 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.

Público: Adolescentes – Adolescentes que pertencem a comunidades em situação de vulnerabilidade social, 
com pouco acesso à informação, desconhecem a variedade de cursos superiores e, muitas vezes, não tem 
incentivo para dar continuidade aos seus estudos, buscando uma profissão.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

138

Reunião de Planejamento - Dia: 24/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Livros Sonoros Livros Sonoros - Literatura

Estudantes inscritos nesta atividade gravarão áudios contando as histórias dos livros de literatura, selecionados 
pela Biblioteca Central, contendo de 100 a 200 páginas. Esta ação tem como objetivo garantir o acesso de 
pessoas com deficiência visual às histórias contadas na literatura mundial.

Público: comunidade e estudantes da PUCPR com deficiência visual.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

20

Reunião de Planejamento - Dia: 26/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Proposta de ação alternativa Proposta de ação alternativa 2021/2º

Nessa modalidade, cada estudante tem a oportunidade de propor uma atividade em que possa, ainda que de 
forma remota, aplicar seus conhecimentos na prática da solidariedade. A atividade poderá ser realizada em 
Instituição parceira do Projeto Comunitário ou outra de seu interesse.

No primeiro momento deverá ser preenchido o formulário com a proposta de ação dentro dos critérios 
estabelecidos como prioridades e demais orientações para a execução da ação social disponíveis na sala do 
Blackboard.

O formulário irá ser submetido à apreciação e aprovação do Núcleo de Projetos Comunitários, o qual 
considerará como base de avaliação, a execução da ação, respeitando o distanciamento social.  

Recebendo o feedback positivo via blackboard, o estudante estará apto a desenvolver a proposta apresentada. 

Período de realização da ação: de 30/08/2021 a 25/10/2021."

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 21:00:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 21:00:00)

30

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Adilson (42 anos) e Adrielly (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Aline (23 Anos) e Alisson de Siqueira (18) anos

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Álisson Rodrigo (26 anos) e Amanda (30 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Ana Carolina (22 anos) e Ana Clara (21 anos)

"O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um 
para cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para 
cada estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Ana Flávia (9 anos) e Ana Raquel (19 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Anderson (21 anos) e André Ermenson (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera André Felipe (33 anos) e André Luiz (14 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera André  Ribeiro (19 anos) e Andrew (10 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Andrey (17 anos) e Anny (8 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Antônio (7 anos) e Aysla (14 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Bernardo (12 anos) e Bruna Ferreira (23 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Bruna Heloísa (18 anos) e Carlos (36 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Carolina (26 anos) e Cintia (25 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Dafany (17 anos) e Daniel (7 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Davi Luan (21 anos) e Débora (29 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera David (27 anos) e Djenifer (27 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Eduardo dos Santos ( 12 anos) e Emerson Bispo (43 anos0

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Eduardo Mendes (22 anos) e Érick Matheus (11 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Eduardo Rodrigues (16 anos) e Fabiano (23 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Emerson Carlos (30 anos) e Fabrício (18 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Érick Theodoro (23 anos) e Felipe (27 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Erika (16 anos) e Fernanda (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Gabriel da Silva (17 anos) e Gean (33 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Georgia (29 anos) e Gabriel dos Santos (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Hariadne (14 anos) e Gabriel Gomes (18 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Gabriel Inácio (29 anos) e Jacqueline (26 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Henrique Ruthes (30 anos) e Gabriel Lucio (14 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Gabriele Amanda (21 anos) e Giovana (17 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Gabrieli Raissa (16 anos) e Hemily (22 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Giovane (32 anos) e Guilherme Augusto (26 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Guilherme de Oliveira (22 anos) e Henrique Furquim (13 anos)

" O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um 
para cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para 
cada estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária"

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Guilherme Guibôr (24 anos) e Guilherme Luiz (13 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Gustavo Bertoli (7 anos) e Henrique Comandulli (29 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Gustavo Derkcz (12 anos) e Humberto (26 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Gustavo Teixeira (29 anos) e Jean (15 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Jenifer (20 anos) e Kamila (35 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Jessica (12 anos) e Kamilly (10 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Jhenifer (22 anos) e Karina (16 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Jhonatan (28 anos) e Ketlin (26 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera João Victor Ferreira (19 anos) e Larissa (16 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera João Vitor de Miranda (8 anos) e Laura (17 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera João Vitor Oliveira (17 anos) e Leandro (32 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Jocelino (32 anos) e Jonas ( 22 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera José de Oliveira (22 anos) e Joshua (10 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Júlia (21 anos) e Leilson (29 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Juliana (32 anos) e Leonardo (23 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Julio (15 anos) e Lorena (9 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Lucas dos Reis (25 anos) e Maria Eduarda Bot (12 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Lucas Matheus (20 anos) e Maria Eduarda Medeiros (13 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Lucas Pinto Gonçalves ( 25 anos) e Maria Fernanda (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Luiza ( 20 anos) e Maria Julia (6 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Marcos Vinicius da Maia (19 anos) e Maria Luiza (21 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Marcos Vinicius Tutschke (21 anos) e Maria Vitoria Borges (13 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Maria Clara (30 anos) e Maria Vitória da Silva (9 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Maria Vitória Ferreira (21 anos) e Millene (31 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Maria Vitória França (18 anos) e Marlonn Bruno (24 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Mateus Gomes (18 anos) e Nathalia da Silva (18 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Matheus Felipe (23 anos) e Nathalia de Souza (19 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Moises Ferreira (22 anos) e Nathalia Ribeiro (27 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Natan (12 anos) e Nicole ( 12 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Nathaly Zavadzki (23 anos) e Nicolly Grazielly (9 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Oliver (17 anos) e Pablo (9 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Patricia (28 anos) e Paulo Eduardo (17 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Patrick (25 anos) e Paulo Gustavo (14 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Pedro Henrique (23 anos) e Rafael Andrade (30 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Rafael Henrique (9 anos) e Raira (20 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Rhuan (30 anos) e Rodrigo Henrique (25 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Rodrigo Jorge (19 anos) e Romário (27 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Rodrigo Sartori (28 anos) e Ruan Regis (9 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Samara (22 anos) e Taciane (32 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Samuel (21 anos) e Sarah (16 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Sidnei (25 anos) e Théo Henrique (11 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Thiago Luiz (34 anos) e Thiago Ramos (32 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Tiago de Castro (16 anos) e Valentina

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Vanessa (22 anos) e Victória (24 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Vinicius Colombo (29 anos) e Vitoria Grube (25 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Vinicius Ferreira (26 anos) e Viviane Vieira (24 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 / 2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra



Semana da criança, jovem e adulto da Escola Especializada Primavera Vitor Miguel (14 anos) e Walisson (22 anos)

O acadêmico que se inscrever nesta ação ficará responsável por conseguir 2 padrinhos ou madrinhas, um para 
cada aluno da instituição. Os padrinhos ou madrinhas se responsabilizarão por providenciar um kit, para cada 
estudante, com duas opções de escolha para o kit: 
opção 1: pacote de guloseimas, lápis com borracha e um livro para colorir ou um gibi.
opção 2: pacote com guloseimas e um brinquedo ""pop it"". 
A entrega dos kits deve ser feita PUCPR, no Projeto Comunitário, por qualquer pessoa, caso o aluno deseje 
manter-se em isolamento social. A equipe do Projeto Comunitário estará presente na segunda, quarta e sexta-
feira no período de 04/10/21 a 08/10/21, com todos os cuidados e protocolos necessários para a segurança das 
pessoas envolvidas.
Ao entregar os 2 kits no Projeto Comunitário, o estudante, ou pessoa que for entregar no seu lugar, receberá 
uma declaração, confirmando que o kit foi entregue para nossa equipe. Após isso, o estudante deverá postar 
uma foto dessa declaração no blackboard na sala do Projeto virtual, conforme orientação abaixo:

Após a confirmação da entrega dos kits na PUCPR, haverá a finalização da entrega para postagem da tarefa.

PRAZO DE POSTAGEM: DE 30/08/2021 ATÉ 08/10/2021 

POSTAGEM SALA 1 - PROJETO VIRTUAL:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Projeto Virtual) - 2021/2° > Plano de trabalho > Projeto 
Virtual – Projeto Comunitário > TAREFA: ENTREGA DO PROJETO VIRTUAL

POSTAGEM SALA 2 - RELATÓRIO SÍNTESE PARA COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA:
Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Relatório Síntese para competência identitária) - 2021 / 
2º > Plano de trabalho > Tarefa: Entrega do Relatório Síntese para competência identitária.

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

1

Reunião de Planejamento - Dia: 20/08/2021 - Horário: 
16:00:00 as 17:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Projeto Virtual) - 2021 /2º > Ferramentas > 
Blackboard Collaborate Ultra

Trabalho teórico Elaboração de trabalho teórico

O acadêmico irá elaborar um trabalho teórico, no qual vai sugerir uma ação social, apoiado na literatura indicada 
para produção do material. Os materiais de apoio e rubricas de avaliação ficarão disponível em sala do 
Blackboard. O estudante contará com apoio da equipe técnica do projeto comunitário, caso tenha dúvidas 
durante a construção do trabalho.

A elaboração deste trabalho prevê a etapa de estruturação de uma ação social e não a sua execução prática.
O trabalho é realizado em 2 fases: a primeira é a apresentação do Pitch, um vídeo de até 3 minutos, 
defendendo a sua ideia, conforme o roteiro disponibilizado. A segunda etapa é a elaboração da proposta apoiada 
na literatura indicada, após a aprovação do seu pitch.

Para a realização do trabalho teórico é imprescindível a participação na reunião de alinhamento, na qual serão 
apresentados os materiais de leitura, o roteiro do pitch e o modelo da proposta de ação social do projeto 
comunitário.

Acesse o Blackboard > Cursos > Projeto Comunitário (Trabalho teórico) - 2021/2° > Ferramentas > Blackboard 
Colaborate Ultra > Reunião de Planejamento

26:00  | 30/08/2021 (08:00:00 - 20:30:00) | 
25/10/2021 (08:00:00 - 20:30:00)

30

Reunião de Planejamento - Dia: 27/08/2021 - Horário: 
14:00:00 as 15:00:00 - Local: Blackboard > Projeto 
Comunitário (Trabalho Teórico 2) - 2021 / 2º > Ferramentas 
> Blackboard Collaborate Ultra


