
De 01 a 10 de maio.



Projeto Orgulho 
Nacional

O homem cívico é aquele que cumpre com seus deveres e 
zela pela integridade de seus direitos. 

Mas para que as futuras gerações possam entender e sentir 
orgulho de suas decisões, é necessário promover entre os mais 
jovens ações que reforcem atitudes de cooperação, participação 
e responsabilidade em prol da cidadania.



O Projeto Orgulho Nacional FENASOJA surge como uma 
oportunidade para que a comunidade escolar promova e 
incentive tais atitudes. 

Há muitas formas de comemorar um fato histórico e refletir 
sobre o que significou no passado e o que representará no 
futuro. Este projeto serve como uma oportunidade para fazer 
reflexões sobre nossa vida como cidadãos. 

Projeto Orgulho 
Nacional



O Projeto Orgulho Nacional visa: 

• Promover e resgatar hábitos de civismo e respeito, além da 
simbologia da bandeira do Brasil;  

• Cultivar o hábito de entoar hinos cívicos;  

• Celebrar as datas comemorativas, homenageando-as;  

• Oportunizar que alunos demonstrem suas habilidades 
artísticas através de pequenas apresentações;  

• Promover a integração entre escolas.

Objetivos



Púbico-alvo

Alunos, professores e demais 
funcionários de todas as escolas 
municipais, estaduais, particulares, 
APAE’s e APADA’s da região da 17º 
Coordenadoria Regional de Educação. 

Ao todo, 248 escolas em 22 municípios.
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Período

Maio a novembro de 2019.



• A Escola recebe uma ficha de inscrição para o Projeto; 

• Depois, coloca em seu planejamento anual atividades 
cívicas que serão realizadas semanalmente; 

• Os momentos devem ser registrados em fotos e vídeos 
nas redes sociais com a hashtag da escola e da hashtag 
#Fenasoja2020.

Desenvolvimento
1a Etapa



• Os alunos deverão confeccionar uma série de bandeiras 
do Brasil, de diferentes períodos históricos; 

• Devem escrever uma breve explicação sobre a 
importância histórica de cada uma das bandeiras; 

• Para que todos possam conhecer os trabalhos, a escola 
deverá realizar uma exposição com as bandeiras.

Desenvolvimento
2a Etapa



• Cada escola deverá entregar via WeTransfer ou pen drive, na 
FENASOJA, um vídeo de até 2 minutos sobre como foi o 
projeto do resgate das bandeiras; 

• Cada escola terá que identificar a # do vídeo nas redes sociais 
para acompanhamento; 

• O vídeo será postado no Facebook da FENASOJA, conforme 
cronograma, para que possa chegar ao maior número de 
visualizações.

Para concorrer:



Premiação por 
Participação • Ingressos para um dia da FENASOJA;  

• Ingressos para o parque de diversões;  

• Lanches no dia da visita à feira;  

• Visitação guiada ao estande do 19º R.C. Mec;  

• Visitação guiada ao 4º BPAF. 



Premiação para os 
ganhadores do 
Projeto de Resgate 
das Bandeiras

• As 5 escolas com o vídeo mais visualizado no Facebook 
da FENASOJA ganharão uma sala multimídia para 
utilizar com todos os alunos.  

• Exposição dos projetos vencedores durante a 
FENASOJA 2020.



Ação FENASOJA



Para difundir a ideia do projeto, a FENASOJA promoverá 
quatro eventos em cidades da região: 

• Três de Maio; 

• Horizontina; 

• Santo Cristo; 

• Santa Rosa. 

As escolas da região poderão levar seus alunos para o 
município mais próximo onde ocorrerá o evento para 
entender melhor a dinâmica do projeto. Logística de 
transporte para cada sede será custeada por cada município. 

Ação FENASOJA



Diversas atividades estão previstas para este dia:  
• Protocolo de Abertura e Hasteamento da Bandeira Nacional 
• Show  "De Pai para Filho" com Cauhã e Ademar Pereira 

Dinâmicas da Brigada Militar:  
• Cinoterapia: atividade com os cães;  
• Atividade com o POE;  

Dinâmicas do Exército:  
• Passeio a cavalo com exército;  
• Exposição Veículos Militares;  
• Exposição Bandeiras Históricas; 

Sesc - Piscina de bolinha, cama elástica e brinquedos infláveis 

Senac, com atividades de: 
• Pintura de Rosto;  
• Cortes de Cabelo;  
• Design de Sobrancelhas; 
• Oficinas de Elaboração de Currículos. 

Mateada com a Ervateira Cristalina

Ação FENASOJA



Previsão das ações: 

• Dia 15/06 - Três de Maio 

• Dia 24/08/2019- Horizontina 

• Dia 26/10/2019- Santo Cristo 

• Dia 23/11/2019- Santa Rosa

Ação FENASOJA

Praça Henrique Becker Filho 

Praça 25 de Julho 

Parque de Eventos Jose Reinoldo Steffens 

Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson



• Apresentação do Projeto nas Escolas: Fevereiro e Março de 2019  

• Prazo de confirmação de participação no projeto: 30/07/2019  

• Entrega do vídeo do resumo do projeto: 11/10/2019  

• Postagem do vídeo no Facebook da Fenasoja: 04/11/2019  

• Encerramento do controle de visualizações no Facebook: 
25/11/2019  

• Entrega da premiação para as escolas com os vídeos mais 
visualizados: durante realização da Fenasoja 2020. 

Cronograma



Obrigado pela parceria!


