QUARTA prova
Leia com atenção!
•
•
•

Prazo final de entrega – 26 de agosto
Tema da prova – Cidadania: Protagonismo
Sob a coordenação de um ou mais professores responsáveis cada equipe deverá
produzir a seguinte tarefa:

ÚNICA TAREFA: AÇÃO CIDADÃ NA COMUNIDADE - ÓTV, RÁDIO 98 FM E GAZETA DO POVO
LEIA ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES
1. Realizar uma ação cidadã, tendo como foco o protagonismo: uma benfeitoria para a
própria escola ou uma causa em prol de sua comunidade (ver sugestões página 2). A
Ação pode retomar assuntos já abordados nas provas anteriores. As equipes podem
buscar parceiros e apoio da comunidade para realização da ação.
2. As equipes devem agendar a Ação Cidadã num dia entre 19 e 23 de agosto de 2013.
Antes disso, até o dia 12 de agosto de 2013, devem enviar a ficha oficial da Ação (ver
página 3) informando o objetivo, a data, o horário e o local da Ação à coordenação da
Gincana, para facilitar a presença e cobertura jornalística dos veículos envolvidos (98 FM,
ÓTV e Gazeta do Povo). A ficha pode ser enviada por e-mail ou entregue pessoalmente.
Obs.: As datas da Ação serão agendadas em ordem de recebimento da ficha oficial.
3. No dia 12 de agosto de 2013, em horário a ser agendado por telefone, a coordenação
da Gincana Corda Bamba receberá pessoalmente as equipes na sede do IGPRCOM para o
esclarecimento das principais dúvidas e apoio no desenvolvimento da Ação Cidadã.
4. A Ação Cidadã deve ser registrada (antes e durante) por meio de fotos, vídeos e/ou textos,
utilizando o máximo dos elementos dos 3 veículos (rádio, jornal e vídeo). Esses registros
devem ser gravados, juntamente com um relato (no modelo da ficha oficial da Ação), em
APENAS UM CD ou DVD, que deve estar devidamente identificado com a capa para CD,
disponível em www.institutogrpcom.org.br ou www.facebook.com/gincanacordabamba.
Dica: na hora do registrar lembrem-se dos critérios de avaliação da tarefa (item 6).
5. O CD/DVD devidamente identificado deve ser entregue até 26 de agosto de 2013, às 17h,
à rua Júlio Perneta 526, Mercês, Curitiba. Se o material não for entregue no prazo
estipulado, a escola será automaticamente desclassificada.
6. O envolvimento e desempenho da equipe na Ação Cidadã, bem como os registros da
mesma, serão avaliados por comissão julgadora sob os critérios: impacto e relevância
social/educacional, envolvimento da comunidade, adequação ao tema, criatividade, trabalho
em equipe e conteúdo. A pontuação máxima por prova é de 180 pontos. A pontuação será
divulgada em www.facebook.com/gincanacordabamba, por e-mail no endereço indicado em
ficha de inscrição e nos veículos ao longo da programação.
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SUGESTÕES DE AÇÃO CIDADÃ
• Revitalização de espaço público
- Despichar da escola, praça, posto de saúde, igreja, muros etc.
- Limpar valetas, praças, jardins públicos
- Limpar, lixar ou pintar a escola
- Mutirão para arrumar a pracinha local
- Mutirão “verde” (plantar árvores, revitalizar canteiros, distribuir sementes, recolher
o lixo e encaminhar para cooperativa de reciclagem)
•

Mobilização por serviços para o bairro

- Fazer um abaixo assinado pedindo instalação de postos de saúde, creche,
segurança, melhoria nas ruas do bairro etc. Reunir no mínimo 300 assinaturas e
protocolar no órgão público competente (Secretaria de Saúde, Educação, Obras etc.)
- Aproximação com alguma ONG ou Associação do bairro para apoio e voluntariado
(pintar o muro, organizar arquivos, promover alguma ação em benefício do público
atendido etc.)
- Organizar a criação de um comitê na comunidade escolar, (com a participação de
alunos, funcionários da escola, pais, comerciantes locais) que pense em estratégias
para melhorias no entorno da escola (transporte, comércio, limpeza).
- Realização de um minicenso do bairro, uma pesquisa com alguns moradores para
diagnosticar as principais características das famílias da comunidade e suas
principais necessidades.
•

Campanhas de Conscientização

Organizar, com o posto de saúde, uma campanha de orientação sobre câncer de
mama, uso de drogas, gravidez na adolescência, cultura da paz, combate (ou
prevenção) a doenças sexualmente transmissíveis etc. Entrar em contato com o
órgão competente e solicitar a organização de um evento sobre o tema escolhido no
bairro. A equipe fica encarregada de produzir cartazes, convites, divulgar a ação. No
dia, ajuda na organização, registro do evento etc.
•

Feiras culturais / artísticas

Organizar um evento na escola com o envolvimento da comunidade escolar.
Exemplo: uma feira do livro, em que livros doados sejam vendidos a preço simbólico
para arrecadação de verba para melhorias do acervo ou ações de incentivo e
promoção da leitura. Outros exemplos (manifestação cultural e artística, que
promova o acesso ao conhecimento na comunidade).
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FICHA OFICIAL AÇÃO CIDADÃ
Nome da Ação Cidadã:

Data desejada para cobertura jornalística:
Horário:
Local:

Professor responsável e telefone para contato:

Principal objetivo:

Justificativa da Ação:

Cronograma de ação (desenvolvimento da ação):

Resultados esperados (comente quantas pessoas pretende envolver na comunidade,
quantos serão impactados, quais os benefícios e os resultados esperados):

cordabamba@grpcom.com.br
www.facebook.com/gincanacordabamba
(41) 3340-7970

