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1.0. INTRODUÇÃO – SOBRE O COLÉGIO CEDUP 

 

O CEDUP – CENTRO DE EDUCAÇÃO DARIO GERALDO SALLES, é um 

Colégio público estadual, localizado na Rua Monsenhor Gercino, 2071 - Itaum, 

Joinville - SC, 89210-160. 

O Colégio oferece ensino técnico profissionalizante, nos seguintes cursos: 

administração, contabilidade, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, 

eletrotécnica, fabricação mecânica, logística, marketing, mecânica e qualidade. 

O Colégio também possui o Ensino Médio Integrado com Ensino 

Profissionalizante (EMIEP), voltado para alunos entre 15 a 17 anos em formação 

do ensino médio integrado com o curso técnico, nos seguintes cursos: 

administração, automação industrial, recursos humanos, marketing, 

contabilidade e informática. 

Desse modo, em qualquer das modalidade, os alunos são habilitados e 

prontos para ingresso no mercado de trabalho. 

Em vista disso, sempre que pode o Colégio realiza parcerias, promove 

atividades sociais para conscientização, interação dos alunos, família e 

sociedade, na busca de melhoria do ensino. Como exemplo citamos alguns 

eventos já ocorridos nos outros anos: Palestra com o Conselho Tutelar sobre a 

importância do estudo, eventual maus-tratos, abusos; Palestra com o pessoal da 

Polícia Militar sobre drogas; Teatros/Trabalhos desenvolvidos de 

conscientização do Setembro Amarelo (depressão/suicídio); Teatros/Trabalhos 

desenvolvidos sobre o dia da mulher; Comparecimento nas feiras de livro; 

Palestra com agentes da saúde sobre o uso do narguilé e suas consequências 

à saúde, etc. 

 

2.0 CONSIDERAÇÕES: 

 

Em virtude da pandemia vivenciada pelo País, as atividades escolares estão 

limitadas e ocorrendo de modo on-line, desde março/2020, através da plataforma 

e ferramentas Google, que a Secretaria da Saúde realizou parceria. 

Nesse novo formato de estudos, a Secretaria da Educação recomendou aos 

professores por meio de circulares, a flexibilidade para o recebimento de 

atividades fora do prazo ou das datas programas.  

O intuito da flexibilização é evitar ainda mais prejuízo aos estudantes, já que 

esse novo formato oferece dificuldades, que são somadas às mudanças de 

hábitos que as famílias desses alunos sofreram e vem vivenciando com a 

pandemia. 



 

Em vista disso, é perceptível que além das dificuldades de aprendizado que o 

estudo à distância possui para esses adolescentes, nitidamente se constata a 

desmotivação dos alunos, seja pela falta de socialização, seja pela falta de 

execução de tarefas ou pela evasão dos cursos. 

Pensando nisso, sugeriu-se dois planos de ação, que a parceria com o 

programa Trabalho Seguro se mostra viável, a saber: Concurso de desenhos e 

frases via Instagran e Gincana on-line.  

 

3.0 PLANO DE AÇÃO - SEMESTRAL 

 

A) CONCURSO DE DESENHOS E FRASES 

PÚBLICO ALVO ENVOLVIDO: Alunos do ensino médio, do EMIEP (Ensino 

Médio Integrado com Ensino Profissionalizante), das turmas dos segundos anos 

de recursos humanos e administração, na matéria de Direito e Legislação. 

 

RESPONSÁVEL: Professora Morgana Garbuio Zittel. 

 

ASSUNTO: Noções sobre saúde, segurança e medicina do trabalho. 

 

OBJETIVOS:  

 Interpretar, compreender e conscientizar a importância do cumprimento 

da legislação de saúde e segurança do trabalho; 

 Identificar os riscos do descumprimento da lei; 

 Motivar os alunos; 

 Promover a interação das pessoas, especialmente, dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES: Noções de saúde, segurança e medicina do trabalho, é 

uma matéria integrante da ementa dos cursos alvos, ocasião que a confecção 

do desenho e frases, serve mais para ratificar de modo lúdico, o conteúdo 

ministrado por meio de aula gravada, auxiliada com power point e da sugestão 

do filme Bophal. 

 

O QUE SERÁ FEITO?  

-Uma palestra on-line, via metting, no dia 08/09/2020 às 15h, com o juiz do 

trabalho Rogério Dias Barbosa, sobre a importância do cumprimentos das 



 

normas de saúde, segurança e medicina do trabalho para a prevenção de 

acidentes de trabalho. 

-A realização de um desenho com uma frase que incentive a adoção e a 

importância do cumprimentos das normas de saúde, segurança e medicina do 

trabalho.  

Dos trabalhos confeccionados, quatro de cada turma serão selecionados 

pela professora responsável; parceira jurídica da Professora responsável 

(Fernanda Lopes Martins) e pelo juiz do trabalho Rogério Dias Barbosa. 

Os quatro desenhos pré-selecionados irão para uma votação pública no 

aplicativo Instagram do perfil público da professora responsável 

(@prof_morganazittel).  

Os desenhos serão expostos no Instagram, num primeiro momento, sem a 

divulgação dos nomes dos alunos.  

Os três melhores desenhos escolhidos serão premiados de forma singela 

e só então será revelado os nomes e fotos dos alunos que realizaram cada 

desenho. 

 

PREMIAÇÃO:  

 Para os primeiros lugares de cada sala: Uma pizza gigante com 

refrigerante; 01 (uma) camiseta do programa Trabalho Seguro; o valor de R$ 

100,00 (cem reais), divulgação dos desenhos no site do TRT12 e redes sociais. 

 Para os segundos e terceiros lugares de cada sala: um “kit” com 

guloseimas e 01 (uma) camiseta do programa Trabalho Seguro. 

 

CRONOGRAMA DO PROJETO: 

AÇÃO: DATA: STATUS: 

Palestra 08/09 A realizar. 

Concurso de desenhos 27/08 Cumprido  

Divulgação dos 
vencedores: 

28/08 Cumprido 

Premiação: 29/08 Cumprido  

Divulgação no TRT12 01/09 Cumprido 

 

 

 

 



 

B) GINCANA ON-LINE (EM CONSTRUÇÃO DE IDEIAS) 

 

PÚBLICO ALVO ENVOLVIDO: Todos os alunos do ensino médio, do EMIEP 

(Ensino Médio Integrado com Ensino Profissionalizante), dos cursos 

administração, automação industrial, recursos humanos, marketing, 

contabilidade e informática. 

 

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: Patrícia, Roselis, Morgana, Josi e Luciana. 

EQUIPE DE APOIO: Jane, Pauli, Ronnan. 

 

ASSUNTO: Promover a interdisciplinaridade  

 

OBJETIVOS:  

 Despertar em nossos alunos o trabalho em equipe; 

 Construir estratégias para alcançar objetivos utilizando-se dos 

conhecimentos adquiridos através de uma competição sadia, num sistema online 

e interdisciplinar. 

 

CONSIDERAÇÕES:  

A gincana on-line foi uma atividade sugerida, recentemente, pelo Grêmio 

estudantil, visando primordialmente a integração e motivação dos alunos com a 

interdisciplinaridade. 

Os professores ainda estão em constante debate para escolher as tarefas 

a serem desempenhadas na gincana e a sua elaboração do edital com as datas 

a serem cumpridas. 

Certamente será aproveitado o momento de interação de alunos e 

professores para vincular alguma tarefa que atenda ao Programa Trabalho 

Seguro.  

A adesão à gincana, a princípio, não será obrigatória. Porém como foi um 

anseio trazidos pelos alunos, acreditamos na grande adesão. 

 

PREMIAÇÃO:  

 A definir.  

 Os alunos sugeriram num primeiro momento “lanches”. 



 

 Solicitação de pontos (nota) pelas disciplinas que tiver 

interdisciplinaridade (será levado a votação do corpo docente) 

 

CRONOGRAMA: 

AÇÃO: DATA: STATUS: 

Divulgação do edital da 
Gincana 

24/09 A realizar. 

Formação das equipes 
por turma, sendo o 
regente o professor 
responsável  

A definir A realizar. 

Gincana Definir o dia de 
Outubro/2020  

A realizar. 

Premiação: A definir A realizar. 

 

SUGESTÕES DE TAREFAS A SEREM DESENVOLVIDAS E QUE AINDA 

ESTÃO SENDO DEFINIDAS: 

 TAREFA 1:  Criar um vídeo institucional para os Cursos técnicos do 

Cedup de Joinville. (Isso ajudará na divulgação dos cursos para os períodos de 

matrícula) 

 TAREFA 2: Realizar um concurso de fotos via Instagran do CEDUP, com 

o tema a ser definido ainda. 

 TAREFA 3: Quis de perguntas e respostas on-line a ser realizado pelo 

metting.  

 

 TAREFA 4: Arrecadar alimentos através de doação na escola, seguindo 

os padrões adotados pela Secretária da Saúde e SED. (Ainda em análise por 

conta da pandemia). 

 TAREFA 5: A definir. 

 TAREFA 6: A definir: 

 

PONTUAÇÃO DE TAREFAS: A definir 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

• Todas as tarefas deverão ser entregues no tempo estipulado e pelo líder 

da equipe, online conforme a tarefa. 

• Os alimentos arrecadados serão doados a uma entidade filantrópica 

estipulada pela direção escolar. 



 

 

4.0 DISPOSIÇÕES FINAIS 

O maior desafio desse ano, é promover atividades que motivem os alunos 

a interagir e que fixem o conteúdo de forma lúdica, tudo no formato on-line. 

Assim que o edital e demais disposições da gingacana forem definidas será 

encaminhado um termo aditivo a esse, para complementar as informações até 

aqui prestadas. 

Pelo momento é isso, sendo que me coloco à disposição para eventuais 

dúvidas, esclarecimentos ou sugestões. 

 

Joinville, 08 de setembro de 2020. 

 

Morgana G. Zittel. 

 
 
Contatos de ajuda: morgana.zittel@cedup.com.br / Fone: (47) 99943-4862. 

 


