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 MOSTRA DE PRESÉPIOS E SÍMBOLOS NATALINOS DO PROGRAMA COMUNIDADE 

ESCOLA  

 

Justificativa: 

A presente Mostra de Presépios e Símbolos Natalinos, será promovida pelo Município de 

Curitiba, através da Secretaria Municipal da Educação por meio do Programa Comunidade 

Escola e visa a mobilização de voluntários, artesãos e crianças para o resgate da cultura do 

Natal, através da confecção criativa de Presépios e Símbolos Natalinos a partir da utilização de 

material reciclável.  São alguns exemplos de Símbolos Natalinos: Árvore de Natal, Sinos, Anjos, 

Estrelas, Velas, Presentes de Natal, Papai Noel e Guirlanda. 

 

Objetivos: 

I. Promover a criatividade de crianças e jovens incentivando a colaboração e o trabalho 

em conjunto; 

II. Introduzir e resgatar a cultura popular do Natal, através dos símbolos natalinos; 

III. Facilitar o envolvimento de colaboradores - professores, funcionários, voluntários, 

artesãos - e promover o desenvolvimento da autoestima dos participantes através da 

elaboração de presépios e símbolos natalinos; 

IV. Estimular o uso de técnicas artesanais e artísticas a partir da utilização de materiais 

recicláveis. 

 

Público Alvo:  

Participantes do Programa Comunidade Escola  

 

Procedimentos: 

Os trabalhos deverão ser apresentados nas seguintes formas: 

 Com a confecção exclusiva a partir da utilização de materiais recicláveis ou reutilizáveis; 

 Estar fixados em base resistente e sólida, com metragem máxima de 50 cm de largura, 

50 cm de comprimento e 50 cm de altura; 

 Apresentar representatividade, ou seja, deve haver representação dos elementos que 

compõem o símbolo natalino. 

 

Inscrição:  

 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas via e-mail para os Coordenadores 

de área do Programa, das 08h00 do dia 17 de novembro até às 17 horas do dia 21 de 

novembro. 
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 A escola poderá optar pela inscrição de até dois símbolos natalinos; 

 A inscrição na Mostra representará a aceitação pelos grupos de todas as disposições da 

presente instrução. 

 

Da exposição: 

A Mostra será realizada em 04 de dezembro das 17h às 22h, no Centro de Formação 

Continuada da SME, à Rua Dr. Faivre, 398 – Saguão Térreo. 

Os Presépios e Símbolos Natalinos ficarão expostos em espaços públicos da Prefeitura, no 

período de 05 a 30 de dezembro de 2014.  

 

Dos prazos e locais: 

DESCRIÇÃO DATAS/PRAZOS 

1. Período de Inscrição via e-mail para Coordenador de área 

Das 8h de 17/11 até às 17h do 

dia 24/11 

3. Prazo final para entrega dos Símbolos Natalinos aos 

Coordenadores de Área no Núcleo Regional 
01/12 

5. Entrega dos Símbolos Natalinos pelos Coordenadores de 

Área no Centro de Formação Continuada  
03/12 das 14h às 17h 

6. Mostra dos Símbolos Natalinos - Centro de Formação 

Continuada  
04/12 das 17h às 22h 

7. Exposição no Prédio Central da PMC De 05/12 até 17/12 (a confirmar) 

8. Exposição no Edifício Delta Building Corporate De 18/12 até 30/12 

 

 

Curitiba, 14 de novembro de 2014. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  

Gentileza digitar em Arial 12  
 

 
Nome da Escola: Escola Municipal                                                    Regional: 

Responsável pelo grupo (nome completo): 

Nome completo dos participantes e idade: 

Símbolo: 

NOME COMPLETO DOS PARTICIPANTES IDADE SÉRIE 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA E PARTICIPANTES 

Gentileza fixar na base inferior do símbolo 
 

REGIONAL ____ 
 

ESCOLA 

ORIENTADORES: 

EQUIPE: 

 


