
 
 

 

                                                                                                 

PROJETO PLANTANDO VIDA - ANO 2018 

O projeto “Plantado Vida”, é desenvolvido pelo Rotary Clube de Francisco 

Beltrão III Milênio, UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

Câmpus Francisco Beltrão, Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Meio 

Ambiente do Município de Francisco Beltrão. 

1 - OBJETIVO GERAL DO PROJETO: 

Contribuir para que a ocupação humana do planeta seja feita de forma sustentável. 

2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO PARA 2018: 

 Realizar visita dos alunos das escolas do campo ao viveiro municipal. 

 Realizar visita dos alunos das escolas do campo na UTFPR. 

 Realizar uma ação especifica para os professores das escolas do campo. 

 Realizar uma ação específica para cada escola do campo. 

 Realizar um concurso literário entre os alunos das escolas do campo. 

3 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS 

3.1 - VISITA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO AO VIVEIRO MUNICIPAL E 

NA UTFPR-FB. 

3.1.1 NO VIVEIRO MUNICIPAL. 

A visita será realizada no segundo semestre de 2018, em data a ser definida junto às 

escolas do campo. 

Realizar-se-á de forma individual, ou seja, uma escola por vez, em datas especificas. 

Os alunos participantes serão definidos pela respectiva escola do campo. 

O número de alunos participantes por escola será definido conjuntamente com o grupo 

gestor, buscando ajustar o número de alunos à capacidade de transporte, bem como, a 

capacidade de acompanhamento do grupo. Procurar-se-á evitar grupos muito grandes. 

A visita ocorrerá no período na manhã, iniciando imediatamente após a chegada do 

transporte ao viveiro municipal. 

O programa da visita será definido pelo grupo gestor. 

O encerramento da visita ocorrerá antes do meio-dia. 



 
 

 

                                                                                                 

3.1.2 NA UTFPR-FB. 

 Os alunos das escolas do campo chegarão na UTFPR após terem participado da visita ao 

viveiro municipal. 

 O almoço para os participantes (alunos e professores das escolas do campo) será servido 

no Restaurante Universitário da UTFPR, conjuntamente com os acadêmicos e demais servidores 

da UTFPR. 

 Após o almoço, todos serão conduzidos ao Anfiteatro da UTFPR-FB para as palestras 

de recepção e informação ambiental. 

 Na sequência os alunos serão encaminhados para uma visita as dependências do 

Câmpus e demais atividades previstas para o período da tarde. 

 A conclusão das atividades na UTFPR estará condicionada ao tempo que a escola do 

campo disponibilizar, em virtude do retorno dos alunos à sua respectiva sede. 

 

3.2. AÇÃO ESPECIFICA PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO CAMPO. 

 Esta ação realizar-se-á nas dependências da UTFPR-FB e visa atender às demandas 

especificas dos professores, no que diz respeito, à ações de capacitação, atualização e/ou 

formação. 

 Os assuntos serão levantados junto aos professores das escolas do campo e submetidos 

aos professores da UTFPR-FB para verificarmos quais solicitações poderão ser atendidas. 

 Esta ação desenvolver-se-á no período de um dia (manhã e tarde), no segundo semestre 

de 2018, em data a ser definida em conjunto com o grupo gestor. 

 

3.3. AÇÃO ESPECIFICA PARA A ESCOLAS DO CAMPO. 

 Serão elencadas três ações prioritárias pela escola do campo, das quais, pelo menos uma 

será implementada, desde que haja condições de executá-la. 

 Será determinado um prazo (no primeiro semestre de 2018) para que as escolas do 

campo definam estas ações prioritárias. 

 As ações visam atender situações específicas de cada escola e da comunidade.  



 
 

 

                                                                                                 

As ações demandadas podem ser das mais diversas origens: saúde, alimentação, bem-

estar, informação, educação, ambiental, etc... 

 Um grupo de no máximo três acadêmicos da UTFPR-FB, por escola do campo, 

totalizando 21 acadêmicos envolvidos, serão responsáveis por auxiliar a determinar e 

acompanhar as ações nas respectivas escolas. 

 Será definida uma data, no primeiro semestre de 2018, para que os acadêmicos visitem a 

escola e auxiliem, tanto na definição das prioridades, como na identificação de outras ações que 

poderão ser desenvolvidas dentro da escola. 

 Estes acadêmicos serão o contato da escola do campo com o projeto, aproximando as 

instituições de ensino, possibilitando assim, que os acadêmicos exerçam uma ação proativa que 

auxiliará na sua formação acadêmica, tanto profissional, mas especialmente pessoal. 

 

4 – CONCURSO DE REDAÇÃO. 

 Em data previamente definida pelo grupo gestor, conjuntamente com a escola do 

campo, será realizado um concurso de redação. 

 Este concurso abordará um tema definido pelo grupo gestor que será informado aos 

alunos somente no dia e horário definido para tal. Será destinado um tempo mínimo e máximo 

para entrega da redação aos responsáveis, os quais recolherão e lacrarão as redações em 

envelope próprio, que será entregue a comissão julgadora, que fará a leitura e emitirá sua 

respectiva nota. 

 Os critérios de correção das redações serão definidos pelo grupo gestor. 

 A(s) melhor(res) redação(ções) será(ão) premiada(s) com voo(s) panorâmico(s) sobre a 

cidade de Francisco Beltrão, em data, hora e local a serem definidas pelo grupo gestor. 

 A entrega dos prêmios aos respectivos ganhadores do concurso será realizada no final 

do período letivo, em dia, local e hora definidos pelo grupo gestor. Este ato fará parte do evento 

de encerramento das ações do Projeto Plantando Vida em 2018 e lançamento da versão 2019. 

 

5 - ESCOLAS DO CAMPO PARTICIPANTES 

Escola N. Sra. De Fátima – Nova Concórdia 

Escola Epitácio Pessoa - Secção Jacaré 



 
 

 

                                                                                                 

Escola Irmão Cirilo - Assentamento Missões  

Escola Basílio Tiecher -  São Pio X - Km 20   

Escola Deni Lineu Schwartz - Ponte Nova do Cotegipe 

Escola Prof. Parigot de Souza – Jacutinga 

 

6 - CONDIÇÕES GERAIS  

a) Cada escola terá obrigatoriamente um coordenador do projeto. 

b) Cada escola terá o apoio de um coordenador do grupo gestor, que serão contatados via e-

mail, telefone ou pessoalmente. 

c) As regras devem ser seguidas conforme o regulamento. 

d) Caso ocorra alguma divergência durante a execução do projeto, o grupo gestor definira o 

critério de resolução. 

e) Em caso de dúvidas sobre regras, a escola deverá entrar em contato com o coordenador 

do grupo Gestor responsável pela sua escola, conforme lista abaixo. 

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No ano de 2018 não haverá a coleta de sementes. As justificativas para esse fato são as 

seguintes: 

a) Reforma na câmara fria do viveiro municipal. 

b) O estoque de sementes no viveiro municipal é suficiente para suprir a demanda de 

produção de mudas no ano de 2018. 

c) Reformulação no processo de produção de mudas. 

d) As sementes já coletadas neste ano e que estão de posse das escolas do campo devem 

ser encaminhadas para o viveiro municipal. 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                 

 

8 – RESPONSÁVEIS DO GRUPO GESTOR PELAS ESCOLAS. 

 

GESTOR INSTITUIÇÃO ESCOLA  CONTATO  E-MAIL 

Hernan Vielmo UTFPR-FB Assentamento (46) 99919 2727 hvielmo@utfpr.edu.br 

Edson Flessak 
ROTARY III 

MILÊNIO 
Secção Jacaré (46) 99975- 0079 edson@flessak.com.br 

Tânia Coelho 
ROTARY III 

MILÊNIO 

Nova 

Concórdia 
(46) 99975-1596 Taniacoelho1950@gmail.com 

Elis R. Calegari 
ROTARY III 

MILÊNIO 
Km 20 (46) 8809-9227 Smec_pedagogico@hotmail.com 

Ivania Menin 
SEC. MEIO 

AMBIENTE 
Ponte Nova (46) 99916-0057 ivaniaarrm@gmail.com 

Ádila Filippi 
ROTARY III 

MILÊNIO 
Jacutinga (46) 98804-9453 meioambiente@franciscobeltrão.com.br 

 


