
ARTICULAÇÃO DA DISCIPLINA COM O PROJETO: “A AVENTURA DO 
CONHECIMENTO” CASCAVEL 2050 – UM PROJETO DE 
SUSTENTABILIDADE” PROPOSTO NO PPP DO COLÉGIO ESTADUAL 
WILSON JOFFRE 
 

Nome do Subprojeto:  
 

Objetivo:  
Articular conteúdos e possibilitar sua efetivação, que oriundos da concepção 

de educação que permeia a proposta do Colégio devem ser trabalhados, com o projeto 

“Cascavel 2050 – Um Projeto de Sustentabilidade.” 

Estimular a leitura por parte do público a ser atingido bem como estimular a 

discussão pois alguns direitos e deveres que são propícios à discussões no coletivo, e 

isso é possível na cultura brasileira; 

Propiciar, ao aluno, a produção sistematizada de seu conhecimento interagindo 

com a comunidade, por meio de textos informativos;  

Divulgar o projeto da unidade escolar Wilson Joffre: Aventura do 

conhecimento - Cascavel 2050. 
 

Justificativa: 
Ao se pensar um projeto de sustentabilidade para um povo, uma nação, uma 

cidade, uma aldeia é preciso ter presente que estes espaços são feitos por sujeitos 

historicamente construídos nestas condições, por isso o curso de Técnico em 

Administração buscará, neste projeto, democratizar saberes de Direito em espaços 

públicos – ônibus urbanos – possilitando conhecimentos inerentes ao cotidiano do 

cidadão cascavelense, isso deve contribuir a uma sociedade diferente em sua forma de 

agir e por conseqüência resulta em uma mais igualitária.  

 

Metodologia: 
 

O projeto deve iniciar com a participação das autoridades responsáveis pelo 

transporte urbano, na autorização para que o projeto se efetive. Então serão criados lotes 

de 50 cartazes com artigos explicativos, leis, esclarecimentos  de Direitos e Deveres 

mais freqüentes do dia a dia, nas dimensões autorizadas pela CETTRANS. O conteúdo 

será modificado quinzenalmente. O material será elaborado pelos alunos, com 

supervisão da professora da disciplina, e terá sua distribuição na CETTRANS pelos 

alunos. A confecção final, padronizada, ficará a cargo de uma empresa de publicidade, 

que se buscará o apoio, desde que autorizada pela CETTRANS. 

Podemos exemplificar um cartaz, desta forma: 



  
 
Recursos necessários:  

Livros, internet, papel, impressora, computador, tinta. Os recursos financeiros 

são provenientes dos próprios alunos. No entanto, a confecção final ficará a cargo da 

empresa de publicidade parceira do projeto. 

Avaliação: A avaliação dar-se-á no decorrer da efetivação do projeto. 

 
 
Cronograma:  
Etapas/atividades Agos. Set. Out. Nov. Dez.  

Apresentação da atividade nas séries x     

Busca da parceria com a empresa de publicidade  x    

Apresentação da atividade na CETTRANS  x    

Construção da atividade  x    

Pré-apresentação, na escola  x    

Início da divulgação/efetivação do projeto   x   

Avaliação (periódica)   x x  

Avaliação Final     x 

 

 
 

Você sabia... 
Que não há idade para fazer a carteira de identidade, 
pois todos são iguais perante a lei. Este é um direito 
constitucional. A partir do momento que o indivíduo 
possua a certidão de nascimento está apto a possuir a 

sua RG. 
 

Projeto Aventura do conhecimento - Cascavel 2050 - Curso 
Técnico em Administração - Colégio Estadual Wilson Joffre 

Apoio: (Empresa de propaganda) 
 


