
AÇÕES DESENVOLVIDAS

POPULAÇÃO EM GERAL
(homens, mulheres, adultos, jovens, idosos, empreendedores, comerciantes etc)

GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR
Visa contribuir para a dinamização dos 

processos de gestão financeira aumentando a 
eficiência e eficácia na administração familiar.

CUIDADOS EM SAÚDE
Esclarece principais dúvidas e mitos sobre as 
principais doenças prevalentes e endêmicas 

na região, estimulando a prevenção das 
doenças e seu controle adequado.

SABÃO A PARTIR DO ÓLEO DE COZINHA
Apresenta uma técnica de solução efetiva de  
transformação para a comunidade através da 
reutilização do óleo de cozinha, não poluindo 
o meio ambiente e adquirindo um bem útil ao 

seu dia-a-dia.

COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO
Apresenta conceitos básicos sobre o assunto, 
estimulando e orientando formas organizadas 

de trabalho em prol de objetivos comuns, 
visando o desenvolvimento econômico da 

região.

HOMEM DE FERRO:
a saúde do homem em foco

Visa explicar quais as principais patologias do 
homem, e suas prevenções, estimulando o 

auto cuidado e a busca precoce de serviços de 
saúde.

PRIMEIROS SOCORROS
Esclarece as principais dúvidas e mitos em 
relação aos primeiros socorros; ensinar, na 

prática, medidas simples de primeiros 
socorros; discutir e alertar sobre prevenção 

de acidentes.

O DESENVOLVIMENTO DO 
ARTESANATO REGIONAL

Estímulo e orientação ao desenvolvimento do 
artesanato regional, buscando a ampliação do 

número de atividades produtivas a serem 
desenvolvidas pela comunidade com a 

conseqüente ampliação da renda.

ADUBAÇÃO ORGÂNICA E UTILIZAÇÃO 
SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL DO SOLO

Estimula a potencialização da produtividade 
das propriedades rurais a partir de uma 

utilização mais saudável e sustentável do solo.

GESTÃO DO PEQUENO NEGÓCIO
Fornece noções básicas aos empreendedores 
da região sobre formas de gerir seu negócio, 

aumentando seu faturamento, evitando 
dívidas e reduzindo custos.

CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA
Mobiliza os líderes e a população em geral 

para a importância da construção de 
cisternas; capacitação para a criação de 

cisternas caseiras.

PERCEPÇÃO AMBIENTAL E 
VALORIZAÇÃO DO AMBIENTE

Incentiva a percepção da inter-relação 
espacial do ambiente rural-urbano; despertar 
o sentimento de pertencimento na população 

a partir do que certamente cuidará mais do 
meio ambiente e do espaço em que vive.

“CINE RONDON” – cinema na praça
Amplia as oportunidades de lazer e 

socialização da comunidade local; incentiva 
multiplicadores para o lazer através da arte.

PROFESSORES E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
 (agentes comunitários, profissionais de saúde de nível médio e superior) 

JOVENS E ADOLESCENTES

Este documento contempla algumas ações que podem ser desenvolvidas no município. 
A definição de quais serão executadas, bem como do cronograma, será feita 

posteriormente, de acordo com o interesse do município e disponibilidade da equipe 
da Operação Rondon.

ADOLESCÊNCIA:
gravidez, drogas e doenças

Capacita jovens para gerenciarem de forma 
eficaz suas vidas durante os turbulentos anos 

da adolescência; promover a prevenção da 
gravidez na adolescência, uso de drogas e 

abandono da escola.

CURRÍCULO E PREPARAÇÃO PARA 
O MERCADO DE TRABALHO

Instrumentaliza o jovem a se preparar e se 
candidatar às oportunidades de estágio e 

emprego.

FEIRA DE PROFISSÕES
Apresenta e esclarece dúvidas dos jovens e 

adolescentes sobre qual carreira seguir, 
apresentando ainda possibilidades de 

ingresso e financiamento em universidades.

OFICINA BLOG-AÇÃO
Cria espaço comunitário para a publicação de 

informações e troca de ideias e opiniões, 
contribuindo, ainda, para o exercício da 

leitura e, sobretudo, escrita.

JORNAL ESCOLA  E RÁDIO CIDADÃ
Cria espaço de escrita e produção literária 

para os estudantes, bem como de 
desenvolvimento da cultura democrática e 

discussão sobre cidadania no ambiente 
escolar.

GINCANA ESCOLA LIMPA 
E ESTUDANTE CONSCIENTE

Estimula a conscientização dos adolescentes e 
jovens da importância de se manter os 

ambientes limpos e, principalmente, de se 
ater à questão do lixo.

CRIANÇAS

BULLYING
Estimula a reflexão das crianças quanto ao 

bullying e outros tipos de violência no 
ambiente escolar.

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE
Estimula a conscientização das crianças 

quanto à alimentação saudável,  visando a 
manutenção da saúde e prevenção da 

obesidade infantil.

HIGIENE BUCAL
Estimula a conscientização das crianças 
quanto aos cuidados de higiene bucal, 

visando a manutenção da saúde.

HIGIENE E SAÚDE
Estimula a conscientização das crianças 

quanto aos cuidados de higiene, visando a 
manutenção da saúde.

BRINQUEDOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS
Instrumentaliza as crianças para a produção 

de brinquedos a partir de materiais 
recicláveis, contribuindo para a preservação 
do meio ambiente e estimulando atividades 

lúdicas.

COLORINDO O MEIO AMBIENTE
Conscientiza as crianças, de uma forma leve e 
lúdica, da importância da questão ambiental. 

HIGIENE BUCAL:
 a prevenção é a solução

Capacita sobre os cuidados em saúde bucal; 
avalia as principais carências e prioridades em 

saúde bucal; apresentar formas de 
planejamento, priorização e avaliação para 

ações de saúde bucal.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Instrumentaliza os agentes comunitários de 
saúde para  orientações sobre alimentação 

saudável, visando a prevenção e controle das 
doenças crônicas não transmissíveis.

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 
E PLANTAS MEDICINAIS

Orienta sobre a utilização racional de 
medicamentos, incluindo indicação, 

prescrição, uso e armazenamento dos 
medicamentos e plantas medicinais.

SAÚDE DA FAMÍLIA
Estimula a reflexão sobre as concepções de 
família construídas pela sociedade e pelas 

categorias profissionais; com qual finalidade 
se propõe pensar a família como categoria 
central das políticas sociais; propõe ações 

significativas no trabalho com famílias a partir 
de experiências profissionais.

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
Instrumentaliza os agentes comunitários de 
saúde para  orientações sobre cuidados no 
envelhecimento, visando a prevenção de 

quedas e eventos que coloquem em risco a 
saúde da população idosa.

MANEJO CORRETO DOS RESÍDUOS
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Orienta sobre a classificação e manejo dos 
resíduos dos serviços de saúde; informa 
como, porque e onde acondicionar estes 

resíduos; o destino adequado destes resíduos, 
meios para a coleta e transporte externo.

RECURSOS DIDÁTICOS: 
os materiais didáticos alternativos no 
processo de ensino - aprendizagem.

Elaborar com professores técnicas e materiais 
diversificados que contribuam nas atividades 

de sala de aula.

PSICOMOTRICIDADE E O 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Instrumentaliza os educadores a acompanhar 
o desenvolvimento das crianças, para que 

estes possam realizar atividades de estímulo 
ao desenvolvimento neuropsicomotor.

BIBLIOTECA: 
o espaço da imaginação e 

os valores no mundo das crianças
Estimula e orienta a montagem de uma 
biblioteca no município; conscientiza os 

educadores da importância de incentivar a 
prática da leitura, bem como a continuidade e 

manutenção da biblioteca.

INCLUSÃO E ESCOLA:
a garantia de acesso a todos

Proporcionar aos educadores uma visão 
pedagógica sobre a inclusão de alunos 

portadores de necessidades especiais no 
ambiente escolar; discutir o papel da escola 

como ambiente privilegiado da inclusão 
social.

SEGURANÇA ALIMENTAR E 
APROVEITAMENTO INTEGRAL DE 

ALIMENTOS
Instrumentaliza os funcionários das cozinhas 

escolares quanto à manipulação segura 
dos alimentos, bem como estimula o 

aproveitamento integral dos mesmos.

AMBIENTE ESCOLAR:
tecendo o trabalho escolar coletivo

Mostrar a importância de um trabalho 
coletivo no cotidiano escolar; incentivar o 

trabalho interdisciplinar dentro da instituição; 
incentivar a participação da comunidade que 
envolve a escola; motivar o relacionamento 

interpessoal; sensibilizar para a acessibilidade 
nas escolas, bem como na própria.
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CONSELHEIROS, GESTORES PÚBLICOS, AGENTES DE SAÚDE, 
SINDICATOS, LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS, POPULAÇÃO EM GERAL

DIREITOS DA MULHER E A SOCIEDADE
Incentiva debates sobre inclusão da mulher na 

sociedade e sobre sua importância na 
formação das sociedades modernas; auxilia os 

Conselhos Municipais e Gestores a lidarem 
com questões relacionadas ao abuso sexual, à 

violência doméstica e outros problemas 
regionais que afetem a mulher e a família; 
demonstrar a necessidade dos agentes de 

saúde, gestores, conselheiros, no 
reconhecimento de casos de violência contra 

a mulher.

AS LEIS DO TRABALHO:
por dentro da previdência social

Auxilia os sindicatos e a população em geral 
no trato jurídico das questões trabalhistas; 

promove o entendimento sobre o 
funcionamento do Sistema Previdenciário e 

a necessidade da contribuição com a 
Previdência Social; atualiza os agentes 

governamentais, os agentes jurídicos, os 
trabalhadores e sindicatos a respeito das 
alterações na legislação trabalhista e suas 

consequências principais. 

Direitos humanos: 
os direitos fundamentais 

Promove o entendimento acerca da 
importância dos direitos fundamentais 

consagrados pela Constituição Federal, tendo 
em vista a realidade socioeconômica do 

município; estabelece discussões sobre o 
conceito de cidadão e sobre as implicações 

dessa condição; estimula o diagnóstico sobre 
os principais problemas da cidade 

relacionados ao pleno desenvolvimento da 
cidadania e à proteção aos direitos humanos e 

fundamentais.

CONSELHOS MUNICIPAIS: 
suas ações na comunidade

Estimula o diagnóstico dos problemas locais 
e, assim, o desenvolvimento de ações; analisa 
como se dá hoje a relação entre conselheiros 

municipais e administração publica 
(formulação e implementação de políticas 

publicas); estimula a reflexão sobre a 
participação e representação popular e quais 
os possíveis avanços e limites aos conselhos.

GESTORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Apresenta conceitos e princípios referentes à elaboração de projetos, auxilia na construção de 

estratégias de redação e acompanhamento de projetos, capacita servidores públicos na 
elaboração e gestão de projetos.

PROGRAMAS DO GOVERNO (FEDERAL E ESTADUAL) E O MUNICÍPIO
Capacita servidores públicos municipais sobre os programas, projetos e ferramentas 

disponibilizadas pelos governos federal e estadual.

GESTÃO PÚBLICA
Apresenta conceitos referentes  gestão pública; propõe estratégias de dinamização na gestão 
pública municipal; e capacita servidores públicos quanto aos seguintes temas: políticas públicas, 

administração pública, gestão financeira; orçamento público e Lei de Responsabilidade Fiscal.

As ações da Operação Rondon UEPG visam primordialmente a formação 
de multiplicadores, e tem como público alvo:

Ÿ Servidores públicos de diversas secretarias, em especial educação, 
saúde e administração;

 
Ÿ Crianças, a dolescentes e jovens;
 
Ÿ Adultos – população em geral.

As oficinas, cursos e palestras podem ocorrer na prefeitura, em escolas, 
associações de moradores, unidades de saúde, centros comunitários ou 
outros espaços disponíveis no município. 

As atividades da Operação Rondon se dão nas seguintes áreas:

SAÚDE

TRABALHO

COMUNICAÇÃO

CULTURA

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

MEIO AMBIENTE

EDUCAÇÃO

OPERAÇÃO RONDON - UEPG




