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METAS 

  

- Trabalho de construção de valores, por meio do ensino moral; 

- Despertar a consciência ecológica, por meio da atividade física; 

- Aprendizado do meio ambiente, por meio da geografia; 

-  Desenvolver disseminadores do projeto  com consciência individual e coletiva. 

 

 

 
 

 

CURITIBA 



 

  

 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

PROJETO ANJOS DO TEMPO: Para que outros possam sorrir... 
Caminhada, Corrida  de Aventura e Orientação  

LOCAL Curitiba, Pr 

RELEASE DO 
PROJETO 

Uma contribuição Eco-pedagógica para  o resgate de valores e 
proteção a Natureza 

VALOR SOLICITADO  

PUBLICO ALVO Alunos, Professores, Diretores ,Funcionários  (Rede de Ensino 
publica e privada), Policiais e Bombeiros  Militares, Forças 
Armadas e Sociedade Civil.   

 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL  SESP PMPR CPC 13º BPM 
CNPJ 76416932/0001-81 

END. COMPLETO Rua Sebastião Malucelli, 54 Novo Mundo,  
CIDADE Curitiba 

UF Paraná 
CEP 81.050-270 

TELEFONE (41) 32122200 
FAX/END 
ELETRONICO 

(41) 3248-1731 // pm13bpm@yahoo.com.br 

HISTÓRICO DA 
INSTITUIÇÃO 

Página 001 desse projeto. 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

NOME 1 Sgt PMPR FN Jelson Saldanha Maciel 
IDENTIDADE 4.432.338-9 SESP-PR 

END. COMPLETO  
CPF  

CIDADE Curitiba 
UF Paraná 

CEP 81460356 
TELEFONE (41)98891004 

FAX/END. 
ELETRONICO 

Jelson1330@hotmail.com 
contato@anjosdotempo.com.br 

CURRICULO Graduação: 
 Geografia. 
Pós Graduação : 
Geografia Física “ Corridas de Aventura” 

RECONHECIMENTO IDEALIZADOR DO PROJETO ANJOS DO TEMPO 
“Caminhada, Corrida de Aventura e Orientação” Reconhecido 
Boletim Geral. Nº 124 de 03 Jul 09 – Aj. Ger. Como obra ou 
trabalho realizado. 
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1° Sgt PMPRFN QPM 1-0 JELSON SALDANHA MACIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CAMINHADA, CORRIDA DE AVENTURA E ORIENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto apresentando o projeto eco-pedagógico, com 
ênfase no Resgate de Valores e Proteção a Natureza de 
Caminhada, Corrida de Aventura e Orientação. Projeto 
este que atende Hum Mil pessoas diretamente (alunos, 
alunas, professores, diretores, funcionários, voluntários, 
policiais militares e bombeiros militares) e 4.000 
indiretamente, denominado anjos do tempo os policiais 
militares  e os aventureiros da floresta os participantes 
convidados. 



POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
1º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR 

13.º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
ANJOS DO TEMPO: Para que outros possam sorrir..... 

CAMINHADA, CORRIDA DE AVENTURA E ORIENTAÇÃO 
 

RESUMO   HISTÓRICO  DO 13.º BPM 

 13º BPM é a primeira unidade de polícia da PMPR. Em 1532 quando Martim Afonso 

de Sousa fundou em São Vicente o primeiro núcleo populacional do Brasil..Ao fim da 

segunda guerra, termina o “Estado Novo” a redemocratização brasileira, porém, foi breve, e 

em 1964, os tenentes da força terrestre, agora generais, tomam o poder para si, e tentam 

unificar as forças policiais atribuindo a exclusividade do policiamento ostensivo às polícias 

militares através do Decreto-lei nº 317, (predecessor do 667) de 13 de março de 1967 que 

reorganizou a polícia brasileira e criou a IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares.  

No Paraná a Lei Estadual nº 5797, de 24 de junho de 1968, atendendo as diretrizes 

federais, reorganizou a Polícia Militar e instituiu o Corpo de Policiamento Rádio Motorizado 

(CPRM), que atuou paralelamente com os serviços de Rádio Patrulha da Polícia Civil, até 

1969 quando esse foi extinto, diferente de outros Estados onde foram unificados Guarda 

Civil e Força Pública. Em 1971 o CPRM passou a ser organicamente independente, e a 

realizar o rádiopatrulhamento com exclusividade. O CPRM iniciou suas atividades de rádio 

patrulhamento com 14 viaturas que operavam interligadas a uma Central de Operações, 

atuando em toda a cidade de Curitiba.  Hoje o 13º BPM está dividido em quatro companhias 

e atende a 15 dos 75 bairros de Curitiba, abrangendo uma população estimada de cerca de 

750 mil habitantes, o que corresponde a 40% de toda população da capital paranaense, 

distribuída em aproximadamente metade dos 430 quilômetros quadrados de Curitiba.  

Foi laboratório para a implantação do SISCOP, em 1998, implantação do BOU, em 

2004. Com a única tribo indígena urbana da RMC, com o único cartório de Termo-

Circunstanciado da PMPR em Curitiba, com o pioneiro e até agora único projeto da 

“Segurança Social”, metodologia inovadora para consolidação da Polícia Comunitária, numa 

verdadeira gestão comunitária da segurança pública. Com três projetos - Formando  

Cidadão,  Anjos do Tempo: Para que outros possam sorrir... e Prontidão Escolar Preventiva 

– PEP, presentes nesta O.P.M. 

 
  

 

 

 

 



POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
1º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR 

13.º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
ANJOS DO TEMPO: Para que outros possam sorrir..... 

CAMINHADA, CORRIDA DE AVENTURA E ORIENTAÇÃO 
 

 
HISTÓRICO DO PROJETO 

 
Reconhecendo a necessidade de integração da sociedade e órgãos de segurança pública, o 

projeto ANJOS DO TEMPO: Para que outros possam sorrir... de Caminhada, Corrida de Aventura e 

Orientação, criada no 13 Batalhão de Polícia Militar do Paraná, com o LEMA “ Força, Verdade, 

Honra e Justiça”, com 07 (sete) anos de existência, tendo 10.000 mil participantes 

aproximadamente, integrando alunos (as), professores (as), funcionários  (as), Policiais Militares, 

Bombeiros Militares, Militares das Forças Armadas, sociedade civil, com objetivo único  a ecologia, 

conservação, interação e paisagística do globo, ou seja, os participantes, além de desenvolverem  

trabalhos eco-pedagógicos  em suas instituições de ensino, militar ou civil, terão de vencer 

obstáculos, romper barreiras, tanto físicas, sociais e  pessoais, utilizando dos conhecimentos 

culturais, familiares e de grupo para transpor as mais diversas dificuldades. A competição  tentará 

mostrar  a  dinâmica natural do globo, ou seja, onde há vegetação,  poderá em muito  pouco tempo 

não haver mais, podendo ser  substituída pela ação antrópica e  pelo trabalho direto – urbano do 

homem, pois com o capitalismo sem  barreiras, gerando o consumismo desenfreado, a dinâmica 

natural é e será  com certeza afetada. Os locais escolhidos não apresentarão maiores  dificuldades e 

as equipes deverão se orientar através de bússolas, usando os  pontos cardeais como suporte de 

localização e também as coordenadas  geográficas como apoio, e conforme são encontradas as 

pistas,  terão a missão de cumprir  toda a pista, dentro de um aspecto moral, ético e  responsável,  

pois estarão  colocando em jogo o nome de sua Instituição de Ensino, enfatizando  a             

FAMÍLIA, O ESPORTE E O  MEIO AMBIENTE. Tal trabalho esta disponível no site 

WWW.anjosdotempo.com.br. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.anjosdotempo.com.br/
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POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
1º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR 

13.º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 
CAMINHADA, CORRIDA DE AVENTURA E ORIENTAÇÃO 

Reconhecido como obra ou trabalho pelo Boletim Geral. Nº 124 de 03 Jul 09 – Aj. Ger. 
 

APRESENTAÇÃO: Anualmente o 13º Batalhão realiza uma competição eco-pedagógica envolvendo 
alunos, professores, diretores, funcionários, policiais militares, bombeiros militares, militares do 
Exército e pessoas de organizações civis, denominado  Anjos do Tempo: para que outros possam 
sorrir..., de Caminhada, Corrida de Aventura e Orientação,  sendo que este trabalho recebe 
temas específicos voltados a parte social e a natureza. Em 2013 tivemoss “ As Arvores: Nós 
existimos” e para o ano de 2015 “ CORAÇOES VALENTES”. Tal projeto é realizado por voluntários 
e os recursos recebidos são proveniente de doação de diversos órgãos que tem comprometimento 
social.     
 
1. TEMA:  Uma contribuição Eco - Pedagógica para  o resgate de valores e proteção a Natureza.  
 
2. OBJETIVO: 

  
GERAL:  

Através da prática esportiva de Caminhada, Corrida de Aventura e Orientação, somada 
com a geografia, todos unem-se para a transformação social, ampliação da parte pedagógica e 
aproximação e integração dos agentes de segurança pública. 
 
 ESPECIFICO: 
     Incutir através de valores e virtudes para o aprendizado do meio ambiente, visando  
conservação, preservação  e proteção, fazendo com  que as pessoas percebam na natureza, suas 
qualidades, seus benefícios, os meios bióticos (vida) e abióticos ( relevo, clima, tempo, vegetação, 
etc), ou seja, como a biodiversidade  lhe proporciona  aspectos intelectuais, emocionais e físicos, e 
como ela depende de nós e nós dela. Sendo  realizados de janeiro a outubro em locais (sala de aula,  
sitio, fazendas, etc). 
 
3. JUSTIFICATIVA: 

    Com a inversão de valores na sociedade, a interação com  a Sociedade, através dos seus 
vários seguimentos, com meio ambiente, aproximando os agentes da segurança pública a 
sociedade civil organizada. Onde a união, cooperação de todos, através do projeto, interagirão com 
o meio ambiente, fonte de destruição maciça pelo capitalismo exagerado. Assim com a inclusão de 
valores e virtudes no seio individual e familiar, a viabilidade de uma construção pedagógica será 
mais fácil e real na praticidade do projeto. Trabalho esse que se realiza como único projeto 
geográfico e desportivo, tanto no meio social e principalmente educacional, resgatando valores e 
transformando comportamentos sociais, onde Policiais Militares e integrantes de escolas publicas se 
unem para um único objetivo que é o resgate do bem. Foram desenvolvidos os seguintes temas:  
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Nº PROJETOS ANO 
EXECUÇÃO 

REALIZAÇÃO QTDE 

01 Nos Caminhos do Itupava 2005-2014 Realizado 500 

02 Pegadas Na Mata 2006 realizado 192 

03 Aventuras em Sarandi-Pr 2007 Realizado 1300 

04 Na Trilha do Pinheiro 2007 realizado 250 

05 Na Trilha do Pinhão 2008 Realizado 1500 

06 No Caminho das Águas: Em Busca da Água da Vida 2008 Realizado 360 

07 A Bússola do Bem: Orientando-se pelo coração 2009 Realizado 480 

08 Os Batalhões da Paz 2010 Realizado 960 

09 Filhos da Terra: Amando nosso Planeta Terra 2011 Realizado 890 

 10 Proavante Pmpr 2010 Realizado 6.000 

11 Anjos Do Sol 2012 Realizado 780 

12 Aventuras Em Sarandi 2009 Realizado 1.300 

13 Aventuras Em Dois Vizinhos 2008 Realizado 350 

14 Ás Arvores 2013 realizado 987 

15 CORAÇÕES VALENTES 2105 A realizar 1000 

16 Vida Animal: Direito de Viver  2016 A realizar 1000 

17 Sob as sombras da Lua: Olhares Sonhadores 2017   

18 Aventureiros da Floresta e o Baú Perdido: Em 
Busca do Medalhão do Bem 

2018 A realizar 1000 

19 Copa da Aventura: Unindo NAÇÕES 2019 A realizar 1100 

20 4 Ventos: o Sopro da Vida 2020 A realizar 1200 

21 Aventura Humanitária 2021 A realizar 1300 

22 Protetores 2022 A realizar 1400 

23     

     

     

 
Tendo como metas: 

 
- Trabalho de construção de valores, por meio do ensino moral; 

-  Despertar a consciência ecológica, por meio da atividade física; 
-  Aprendizado do meio ambiente, por meio da geografia; 

-  Desenvolver disseminadores do projeto com consciência individual e coletiva. 
   

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO 
     Com a práxis da geografia, as equipes, quer sejam elas de escolas públicas ou instituições, a 

representatividade do policial militar é suma importância ,onde ele será o protetor (ANJO DO 
TEMPO): as instituições formarão equipes e competirão em diversas modalidades em um local pré 
determinado e escolhido pela coordenação do projeto. 

j  
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CORRIDA DE AVENTURA 

 É um esporte no qual participam pessoas de ambos os sexo, dispostos em grupos, 
com o objetivo de cumprir as tarefas determinadas no menor tempo possível. A grande 
diferença  do esporte é mesmo a variedade de terrenos e locais do percurso. O Esporte 
exige muito preparo físico e psicológico, alem de grande senso de grupo. Quem se arrisca 
no esporte esta ciente de que ira enfrentar muitas dificuldades e imprevistos. As primeiras 
provas do esporte aconteceram na Nova Zelândia ( Ver DVD – Adventure Race ou Corrida 
de Aventura, disponível nas locadoras), na década de 80. De lá para cá o crescimento foi 
grande e hoje existem praticantes e provas em todos os cantos do mundo.   Qual trilha 
seguir? Quanto  levar de comida, o tempo reservado para dormir ou descansar por etapa? 
Em uma Corrida de Aventura, cada decisão não é apenas uma opinião pessoal, mas sim um 
consenso determinado por um grupo, em geral, de quatro pessoas. Por isso, o primeiro e um 
dos mais importantes  passos quando se opta por participar desse tipo de competição é 
montar uma equipe coesa e equilibrada. A confiança e a colaboração entre todos os 
membros que integrarão esse time  é fundamental. Assim como o reconhecimento das 
ambições e objetivos de pessoas que alcançarão resultados baseados no coletivo, e não no 
individual.    
 
CORRIDA  DE ORIENTAÇÃO 
 Modalidade desportiva que envolve corrida e raciocínio, ou seja CORRER 
PENSANDO ou PENSAR CORRENDO. No Brasil, trazida nos anos 70 pelos militares. 
Disputada nas modalidades de : ESQUI, MOUNTAIN BIKE,  DE PRECISÃO (pessoas 
portadoras de necessidades especiais), PEDESTRE. Pode participar a prova, passando 
pelos pontos de controle (PCs), na ordem correta  e no menor tempo possível .O Itinerário 
fica por a critério do atleta na interpretação do mapa. O ponto de controle é identificado por 
um PRISMA Laranja e Branco  
 
TREKKING ( Caminhada) 
 Ainda que pareça simples, esta atividade requer alguns cuidados e demanda algumas 
técnicas, principalmente de orientação. Busque , antes da aventura , o Maximo possível de 
informações sobre o lugar, conhecer o tamanho da trilha, o tempo médio que se leva para 
percorrê-la, as dificuldades, escolha botas ou tênis confortáveis, carregue água e alimentos. 
Enfim nunca  vá sozinho para praticar Treking, procure um grupo que tenha no mínimo três 
pessoas.  
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4.2. PLANEJAMENTO 
- CRONOGRAMA 

DADOS MÊS 

Idéia do tema JANEIRO 
Assinatura dos Diretores MARÇO 

Confirmação ABRIL 
Planejamento MAIO 

Organização JUNHO 
Complemento JULHO 

Verificação JULHO 
Preparação AGOSTO 

Execução e Finalização SETEMBRO 

Recesso DEZEMBRO/JANEIRO 

 
-  DURAÇÃO/LOCAL:  

DURAÇÃO: 01 (um) dia   

MÊS: SET 2015 

DIA:   Sábado  

- Procedimentos     Horas    - 

- Reunião (encontro) e saída:   06:00 

- Chegada ao local     07:30 

- Hasteamento da Bandeira Nacional  08:00 

-  Inicio da Corrida de Aventura:   08:30 

- Chegada aproximada:    16:00 

- Alimentação:     16:30 

- Premiação:      data posterior 

- Finalização:     17:40 

- Retorno:      18:00 

- Ponto de partida:     18:00 

- Dispersão:      18:00  

 Os horários são aproximados 
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- VISITA DE CAMPO - Exemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curitiba, Pr  __________________ 

Visita nº  

Referencia:  

 

1.FINALIDADE: 

Assunto: PROJETO     Local: a ser escolhido 

 

2. OBJETIVO: 

- preparação para a : CORRIDA DE AVENTURA e ORIENTAÇÃO  

 

3. DATA E HORÁRIO: 

a) Partida:     Regresso: 

 

4. ITINERARIO A SEREM SEGUIDOS ( BR, PR, CIDADES) 

 

5. DISTANCIA TOTAL DA PROGRESSÃO (IDA E VOLTA) 

 

6.TRANSPORTES:  

Prefixo/ Placa:            Motorista (s):  

 

7. ODOMETRO 

KM Inicial:      KM Final: 

 

8. EFETIVO TRANSPORTADO 

 

9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

a) Observar as regras de transito; 

b) Deslocamento equipado; 

c) O Veiculo deve estar em condições de viagem (abastecida e revisada). 

 

10. OBSERVAÇÃO   

 Autorizo:   

 Assinatura:  

           _________________________________________ 

                        JELSON SALDANHA MACIEL, 1º Sgt QPM 1-0 

           Responsável 



Anjos do Tempo: Para que outros possam sorrir...                                                        008 
 

- LEVANTAMENTO DE CAMPO: 

Dados De Campo: Previsto 

FAUNA:  Pássaros, Peixes, Pereás, Cachorros, etc 

FLORA: Araucária “Pinheiro do Paraná “e outros vegetais. 

PERIGOS:  Previsto -ANIMAIS PEÇONHENTOS: sim  ENCONTRADOS : Não   CUIDADOS: Não 

contato (prevenção) 

MEDIDAS: Previsto soro antiofídico, enfermeiros e outros   

 
DO PESSOAL 

 
LOCAL: Comporta  QUANTAS: 1100. pessoas  INSTALAÇÕES: Boas 
 
TAMANHO: .................. 
 
]LOCAL ALIMENTAÇÃO: . 
 
BANHEIROS: a providenciar     PROVIDENCIAS: patrocinio 
 
VEICULOS:  comporta  QUANTOS:  100. externamente 
 
POSTO DE COMANDO: Comporta  QUANTOS: 02  
 

EVITAR (RISCOS E PROBLEMAS) 
 
PARTE HUMANA: Lesões , contato com animais peçonhentos, desgaste, quedas, etc.  
 
PARTE FÍSICA: Terreno ondulado com predominância de planícies, trilhas, carreiros, etc; 
 
PARTE FAUNA: Ocorrência eventual de Capivaras, répteis ( cobras, aranhas, etc); 
 
PARTE FLORA: Pinheiro do Paraná, flores, arvores diversas, estrato inferior; 
 
PARTE AQUÁTICA: Lago, lagoas,lagunas, riachos, córregos  
 
PARTE ABIÓTICA: SIM (X ) ou   (   ) NÃO  BIÓTICA:  SIM  ( X )  ou NÃO (   )  
   

SOLUÇÕES 
PARTE HUMANA:  Equipe médica, de resgate, de apoio;  
PARTE FÍSICA:  sem restrições 
PARTE FAUNA: sem restrições 
PARTE FLORA: sem restrições 
PARTE AQUÁTICA: Bombeiro Militar, Escoteiro, Equipe Médica, colete salva vidas  
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- FUNÇÃO DAS EQUIPES 
DA COORDENAÇÃO: Coordenar  todas as ações práticas e teóricas, tentando suprir, resolver, 
intermediar, aplicar, todo e qualquer inconveniente na práxis da competição de todos os integrantes 
nos mais diversos tipos de atuação; 
 
DA ASSESSORIA: ajudar, fiscalizar, interpor, sugestionar toda e qualquer dúvida, esclarecimento 
ou informação a coordenação.Tomando também decisões que julgue competente e intransferível.   
 
DA ADMINISTRAÇÃO: Construir, indagar, ajudar, interpor, propor toda e qualquer ação nas áreas 
da equipe de auxilio, apoio, transporte (pessoal e material), objetivando o bom desempenho para a 
concretização da competição.   
 
DA OPERACIONALIZAÇÃO: Construir, indagar, ajudar, interpor, propor toda e qualquer ação nas 
áreas da equipe de resgate, posto de controle, escoteiro, bombeiro militar, pessoal da corda, no 
Rapel, no gongo, no Esquilona, na Caverna,  objetivando o bom desempenho para a concretização 
da competição.   
 
DE MARKETING: Divulgando, expondo, demonstrando a atividade  a ser realizada em agosto 
2007, colocando a atividade em foco principal, tendo assim, ótimos resultados;     
 
DA PISTA DE CORDA: Fazer com que todos passem com SEGURANÇA, pois na 
profissionalização de tal pista, estarão crianças, adolescentes e adultos que NUNCA passaram por 
tal atividade. É de suma importância saber que todos ou a maior parte é inexperiente neste tipo de 
esporte.  
  
CANOAGEM: : Fazer com que todos passem com SEGURANÇA,  pois na travessia de tal lago, 
estarão crianças, adolescentes e adultos que NUNCA passaram por tal atividade. É de suma 
importância saber que todos ou a maior parte é inexperiente neste tipo de esporte. 
 
ESCALADA: : Fazer com que todos passem com SEGURANÇA,  pois na ESCALADA de tal pista, 
estarão crianças, adolescentes e adultos que NUNCA passaram por tal atividade. É de suma 
importância saber que todos ou a maior parte é inexperiente neste tipo de esporte.  

 
CABO SUBMERSO: Fazer com que todos passem com SEGURANÇA,  pois na travessia de tal 
lago, estarão crianças, adolescentes e adultos que NUNCA passaram por tal atividade. É de suma 
importância saber que todos ou a maior parte é inexperiente neste tipo de esporte. 

 
- DAS MODALIDADES:  
 
CORRIDA: quem tiver MENOS penalidades  e menor TEMPO DE TODA A PISTA 

- Conta quando todos tiverem largado; 
- Conta quando todos tiverem chegado; 
 

CAMINHADA: quem ficar  em 4º, 5º e 6º Lugar na Corrida, vence a Caminhada, tendo MENOS 
penalidades   

- Conta quando TODOS tiverem saído; 
- Conta quando TODOS tiverem chegado; 
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CANOAGEM: quem fizer o menor tempo  

-     Conta quando todos tiverem embarcados e equipados; 
- Conta quando todos tiverem desembarcados e desequipados; 

 
ESCALADA: quem fizer o menor tempo na escalada (todos) 

- Conta quando o primeiro começar a escalar; 
- Conta quando o ultimo tiver escalado;  

 
PISTA DE CORDA: quem fizer o menor tempo  

- Conta quando o primeiro tiver começado a travessia; 
- Conta quando o último tiver deixado a pista de corda; 
 

ORIENTAÇÃO:  Quem fizer o MENOR tempo nos PRISMAS SOMENTE, e Menos PENALIDADES. 
- Será computado o TEMPO Médio entre os PRISMAS;        

 
ESKILONA: quem fizer o menor tempo  

- Conta quando o primeiro tiver começado a descida na Lona; 
- Conta quando o último tiver deixado a Lona; 
 

GONGO: quem fizer o menor tempo  
- Conta quando o primeiro subir para bater o Sino; 
- Conta quando o último, após bater o sino, tiver no solo; 
 

CAVERNA: quem fizer o menor tempo  
- Conta quando o primeiro tiver começado a travessia; 
- Conta quando o último tiver deixado a Caverna; 

 
COTONETÃO: quem fizer o menor tempo  

- Conta quando o primeiro tiver começado a travessia; 
- Conta quando o último tiver atravessado; 
 

PÊNDULO: quem fizer o menor tempo  
- Conta quando o primeiro tiver começado a travessia; 
- Conta quando o último tiver retornado; 
 

PULÃO: quem fizer o menor tempo  
- Conta quando o primeiro tiver começado a Subir;1Conta quando o último tiver descido; 
 

EQUILIBRÃO: quem fizer o menor tempo  
- Conta quando o primeiro tiver começado a travessia; 
- Conta quando o último tiver atravessado; 
 
 

RASTEJÃO: quem fizer o menor tempo  
- Conta quando o primeiro tiver começado a travessia; 
- Conta quando o último tiver atravessado; 
 
 

CABO SUBMERSO: quem fizer o menor tempo  
-     Conta quando o primeiro  tiver começado e equipados; 

- Conta quando to ultimo tiver desequipados e passado.; 
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4.3 REGULAMENTO GERAL 
 
1 - CONCEITOS  

 
     Fiscal de prova: 

   As Pessoas que fazem parte da organização são responsáveis também pela fiscalização da 
prova.  
 
     PC (Posto de Controle): 

Local de passagem obrigatória, mostrado no mapa, está ao longo do percurso, possui fiscal 
e deve ser alcançado na seqüência determinada pela organização. Neste local o competidor deve 
assinalar, passar, cruzar, assinando ou não, de acordo com o dia ,ou ambos e/ou ser conferido 
pelo controlador. 

      
   EQUIPES DE AUXILIO E  DE APOIO: 

Pessoas motorizadas ou não que participam da prova apoiando as equipes competidoras 
nos locais permitidos. Este apoio é restrito a transporte de equipamentos e alimentação em geral, 
além de manutenção. É permitido somente nos locais predeterminados pela organização. É 
proibido acompanhar a equipe competidora durante o percurso e deve respeitar as regras 
nacionais de trânsito. A navegação da equipe de apoio será bem simples, utilizando planilhas. 
São responsáveis em fazer o translado das equipes desistentes ou desclassificadas, alem de 
recolherem todo lixo que produzirem durante o evento.  

 
DAS INSCRIÇOES 

2.  LOCAL/DATA: 
Secretaria dos colégios ou instituições,  em data a ser definida. Será feito via internet 
(www.anjosdotempo.com.br) Caso ocorra o cancelamento da prova por motivo de força maior, a 
organização informará nova data. 

 
3 - TEMPO DE PROVA 
A organização controlará o tempo oficial de prova cronometrando os horários de largada e 
chegada dos participantes.  

 
4 -  PREMIAÇÃO  

- Serão campeão da GRANDE CORRIDA DE AVENTURA e ORIENTAÇAO, os participantes  
que fizerem o  menor tempo e maior pontos positivos. 

- Sendo que as modalidades individuais poderão  interferir  no resultado final 
-  Caso haja empate entre as equipes será feito o desempate: 

a) pelo tempo (horas, minutos e segundos)  
b) Maior Número de pontos positivos 
c) quantidade de integrantes; 
d) Bandeira; 
e) Menor número de pontos Negativos 
 
 

http://www.anjosdotempo.com.br/
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    A premiação  DA GRANDE CORRIDA DE AVENTURA e ORIENTAÇÃO será efetuada ao 
final da competição ou uma semana após , onde o 1º GANHADOR GERAL receberá como 
premio o TROFÉU GERAL com medalhas, sendo também premiados os ganhadores por 
modalidades individuais, e os demais receberão medalhas de participação.. 
 

REGRAS GERAIS 
 

1º Cada equipe será identificada por uma cor ou uniforme. As equipes deverão manter os 
mesmos integrantes desde o inicio da competição até o seu  final. 
  
  2º A equipe deve possuir todos os itens dos materiais e equipamentos obrigatórios. Caso queira 
levar outros materiais, suprimentos e equipamentos não proibidos estão autorizados. Nenhum 
material poderá ser abandonado pelos atletas durante a prova. 

 
  3º Caso algum atleta resolva desistir durante a prova, fica estipulado que os PCs são os locais 
para informar a organização sobre a desistência e posterior resgate (o fiscal orientará o 
procedimento). A desistência implicará em penalização de porte médio para a equipe (MENOS 
DEZ PONTOS) .  

 
   4º Cada competidor maior de idade se inscreve na prova sob a sua própria responsabilidade, os 
menores de 18 anos com consentimento, assinatura e cópia da carteira de identidade do 
responsável, reconhecendo os riscos que o participante poderá sofrer no seu percurso.  

 
5º A participação na prova é permitida após o preenchimento completo e assinatura de toda 

documentação. 
 

 Haverá tempo limite para chegada. Caso a equipe não atinja o posto de controle dentro do 
limite estipulado pela organização, (16:00 horas) ela será desclassificada por não ter passado no 
PC dentro do limite. (Todos os horários limites serão estipulados na largada e terão boa margem 
de tempo para serem alcançados pelos competidores).  

 
   6º Na equipe o (a) capitão (ã) será o (a) mediador (a) entre todos os contatos com a organização. 

  
7º Quando for permitido apoio, os locais de encontro com as equipes serão predeterminados e o 
translado de equipamentos e atletas desistentes ficam a cargo da equipe de apoio. 
 
8º As equipes ou atletas que desistirem da prova são OBRIGADO (0S) a avisar a organização de 
sua desistência assim que ela ocorrer, para evitar transtornos para a organização. O não 
cumprimento desta cláusula penalizará a equipe com a perda de pontos de porte médio ( 4,0 ) 
pontos 

 
 9º O número máximo de participantes por etapa, será em função das condições de infra-estrutura 
e segurança que o local proporcionar.  
 
10º Na modalidade aquática, terá corpo de bombeiro (SALVAS VIDAS) para segurança no 
translado. 
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5. CLASSIFICAÇÃO  
- A classificação se dará em relação ao tempo transcorrido no percurso nº 01 (partida) e o nº 13 
(chegada), havendo empate, utilizará as letras A,B,C, D e E  do item nº 04 (PREMIAÇÃO)  . 
      
- Antes da divulgação do resultado oficial será checado com todos os fiscais, bombeiros, 
escoteiros, resgate ou controladores de prova se houve alguma irregularidade da equipe.  
 
7. DAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS 
 
         Cada atleta deverá assinar o Termo de Responsabilidade onde assume estar apto a 
participar da competição, renunciando a todo tipo de ação legal contra os Organizadores ou 
patrocinadores do evento, acatando todos os artigos do mesmo.  
 
          Durante cada etapa haverá equipe de resgate, médico, escoteiro e salva vidas (bombeiro 
militares), garantindo aos participantes o atendimento que necessitarem.Casos simples poderão 
ser assistidos no próprio local. Em situações mais graves, a organização removerá o competidor 
até o hospital mais próximo. A organização não assumirá despesas médico-hospitalares.  
 
        Cada competidor é responsável pelo seu próprio desempenho na prova, devendo julgar por 
si próprio se deve ou não continuar na competição, exceto se a organização assessorada pelo 
médico, decidirem excluí-lo por razões de segurança ou saúde. O aventureiro deverá estar 
capacitado para realizar atividades como percorrer distancias médias a pé, ler carta topográfica, 
orientar-se com bússola, e ter conhecimentos técnicos mínimos para realizar as modalidades 
exigidas na corrida de aventura e Orientação. 
  
8. DAS PENALIZAÇÕES 

 
           Caso haja um atleta desistente de uma equipe durante a prova, esta será penalizada em 
02 (dois) pontos por atleta desistente, caso esta equipe já tenha passado por todos os PCs e 
terminar a prova com um integrante a menos, também será penalizada com perda de 02 (dois) 
pontos  

 
1) Negligenciar a segurança em qualquer aspecto; 04 (quatro) pontos.  
 
 2)     Equipe desunida (mais de 100m entre os integrantes); 04 (quatro) pontos. 

 
     3)   Jogar lixo no percurso ou desrespeitar o meio ambiente de alguma forma;04( quatro) pontos. 

                    
     4)   Desrespeito a qualquer morador, participante ou membro da organização;04 (quatro) pontos; 

 
  5)     Abandono de equipamentos em qualquer local (percurso ou PC);  04 (quatro) pontos. 

 
 

NO FINAL DA CONTAGEM DO TEMPO ,A   INSTITUIÇÃO QUE FOR CAMPEÃ E TIVER 
POR EXEMPLO  MENOS 4 PONTOS, INFELIZMENTE PERDERÁ SEU LUGAR PARA O 

SEGUNDO E ASSIM CONSECUTIVAMENTE  
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6)      A equipe ou atleta que deixar de cumprir TAREFA ou ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 

durante a prova, receberá penalização estipulada pela organização no dia da prova.  
 

          A irregularidade nº 7 (burlar objetivos) da contagem de pontos positivos e/ou negativos 
corresponde a uma penalização de 04 (quatro) pontos acrescidos ao final da competição.  E 
ainda a perda de 3 (três) minutos por má fé. 

       
          Na largada serão abordados quais serão as tarefas ou atividades obrigatórias e seus 
respectivos locais serão indicados no mapa.  
 

 09. DESCLASSIFICAÇÃO  
 

1) A Não entrega da documentação necessária antes do evento assinada (ficha de inscrição 
e termo de isenção de responsabilidade. 
2)  Todos não completarem o percurso; 
3) Desistência da equipe (antes ou durante o percurso) e perda de 01 (um) pontos;  
4) Cometer 3 (três) ou mais tipos de irregularidades graves;  
5) Utilização de meios ilícitos para obter vantagens;  
6)  Completar a prova no tempo superior ao tempo máximo estipulado pela  organização;  
7)  Não seguir a ordem cronológica dos postos de controle (numérica crescente);  
 

10. BONIFICAÇÃO 
     A equipe terá bonificação no final, caso eles cumpram tarefas não obrigatórias 10 
(Dez) Pontos. 
 

11. RECURSOS 
     A organização só aceitará recursos por escrito e dentro do tempo estipulado (até 15’ após 
a chegada da ultima equipe). O júri técnico é composto por dois integrantes da direção e 
organização da prova . Em caso de algum recurso que o júri técnico considerar pertinente, 
será procedida uma votação, a qual será incontestável.   
 

12 – EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS OBRIGATÓRIOS (POR ATLETA)     
 »Recomendamos utilização de LUVAS e ÓCULOS (NÃO OBRIGATÓRIO).  
 » Camiseta de cor e identificada 
  OBS.: O material acima deve estar em boas condições de apresentação e uso e o atleta 
deverá saber se equipar. 
 

13 – EQUIPAMENTOS COLETIVOS OBRIGATÓRIOS POR EQUIPE  
     Ø      MOCHILA (no mínimo uma por equipe para acondicionar os kits e equipamentos)  
     Ø      KIT PRIMEIROS SOCORROS  
  
Ø   CORDA DE 06 (SEIS ) METROS OBRIGATORIAMENTE POR EQUIPE 
Sugestões: Gaze, esparadrapo, soro fisiológico, álcool, faixas, analgésico,  antialérgico, 
antiácidos, curativos, ataduras, luva de látex, algodão, anti-séptico, colírio etc... (coloque no 
Kit materiais e medicamentos de pronto atendimento) 
     Ø      01 BÚSSOLA (recomendamos de limbo móvel)  
     Ø      01 APITO e 01 ESPELHO PEQUENO PARA SINALIZAÇÃO  
     Ø      01 SACO PLÁSTICO (médio ou grande para colocar o lixo produzido pela  
equipe). 
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     Ø     canivete ou faca pequeno para eventuais necessidades; 
     Ø      IMPORTANTE: Recomendamos a proteção do mapa (LEVAR UM PLASTICO) 
     O      01 CORDA de mais ou menos SEIS metros, 10 mm. 
      0      01 uma lanterna para leitura do  mapa (IMPORTANTE). 
 
14- EQUIPAMENTOS OU MATERIAIS PROIBIDOS  
     Ø      01 TELEFONE CELULAR (para comunicação só em caso de emergência).  
     Ø      GPS e outros equipamentos eletrônicos que auxiliam na navegação  
     Ø      Outras cartas / mapas que não sejam fornecidos pela organização  
     Ø      Qualquer tipo de aparelho de comunicação (exceto o celular)  
     Ø      Armas de qualquer espécie (exceto canivete ou faca solicitado acima)  
     Ø      Equipamento de visão noturna  
     Ø      Binóculo  
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- P O N T U A Ç Ã O 

 -  01 (um) ponto por objetivo cumprido, totalizando 18 (dezoito) pontos ; 
-   03 (três) pontos por participação; 
-   Até 50 (cinquenta) pontos POSITIVOS E/OU NEGATIVOS pela Tabela 
 
Total: 71 pontos positivos 
            51 pontos   negativos 
 

CONTAGEM DE TEMPO – PENALIDADES  E BONUS 
             POSITIVOS       NEGATIVOS 

Nº NATUREZA GRAVID. PONTOS BONUS PENALIDADES 

1 Depredação desnecessária  da 
natureza 

Grave 4,0 neg Xxxxx 4,0 

2 Brigas Grave 4,0 neg Xxxxxx 4,0 

3 Desunião Media 4,0 neg Xxxxxx 4,0 

4 Dispersão Leve 4,0 neg Xxxxxx 4,0 

5 Jogar Lixo Grave 4,0 neg Xxxxxx 4,0 

6 Matar animais Grave 4,0 neg Xxxxxx 4,0 

7 Burlar Ojetivos Grave 4,0 neg Xxxxxx 4,0 

8 Prejudicar equipe adversária Grave 4,0 neg Xxxxxx 4,0 

9 Faltar com respeito Grave 4,0 neg Xxxxxx 4,0 

10 Negligenciar Segurança Grave 4,0 neg Xxxxxx 4,0 

11 Abandonar Equipamentos Leve 4,0 neg  Xxxxxx 4,0 

12 Perder Equipamentos Media 4,0 neg Xxxxxx 4,0 

13 Não completar  a pista totalmente Media 1,0 neg Xxxxxx 1,0 

14 Não responder a Pergunta de 
Geografia 

Media 1,0 neg Xxxxxx 1,0 

15 Desistência Individual Media 1,0 neg Xxxxxx 1,0 

16 Retirar lixo encontrado no local   7,0 pos 7,0 Xxxxxx 
17 Espírito de equipe  7,0 pos 7,0 Xxxxxx 

18 Iniciativa  7,0 pos  7,0 Xxxxxx 
19 entusiasmo  7,0 pos 7,0 Xxxxxx 

20 união  7,0 pos 7,0 Xxxxxx 
21 criatividade  05,0 pos 05,0 Xxxxxx 

22 Resposta de Geografia  10,0 pos 10,0 Xxxxxx 

xx TOTAL/PONTOS  50,0 pos 50 Pos 51 Neg 

  
     PONTOS 
TOTAL POSITIVOS:   _________ 
TOTAL NEGATIVOS:   _________ 
TOTAL DE PONTOS (Diferença): _________ 
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REGULAMENTO DA PARTICIPAÇÃO 
 

 
 
 
 
1º Participarão do evento todos os alunos escolhidos nos colégios da rede pública, ou 
equipes civis de instituição privada ou não, nominados no projeto. 
 
2º As equipes serão compostas obrigatoriamente por 17 (dezesseis) atletas no caso de 
colégios estaduais, equipes convidadas (sociais) 12 integrantes por equipe, e outras 
instituições 05 integrantes por equipe, sendo obrigatória um do sexo feminino. 
 
3º Só serão inscritas equipes que tenham a seguinte composição: 
- 01 (um) Policial Militar, Gurda Municipal, Policial Civil ou das Forças Armadas  
- 02 (dois) Diretores, Ou Professores, ou Funcionários; 
- 02 (dois) alunos da quinta série; 
- 02 (dois) alunos da sexta série; 
- 02 (dois) alunos da sétima série; 
- 02 (dois) alunos da oitava série; 
- 02 (dois) alunos do primeiro ano do ensino médio; 
- 02 (dois) alunos do segundo ano do ensino médio; 
- 02 (dois) alunos do terceiro ano do ensino médio. 
 
4º As equipes deverão ser compostas obrigatoriamente por 50% (cinqüenta por cento) de 
seus integrantes do sexo masculino e 50% (cinqüenta por cento) do sexo feminino. 
 
5º Terão que participar sem exceção desde os alunos do sexto ano até os alunos do terceiro 
ano do ensino médio. 
 
6º Os alunos deverão estar com a idade condizente com a série que estiver cursando, 
sendo proibidas as exceções.  
 
7º Só poderão participar os alunos que preencherem os seguintes quesitos: 
 
a - Melhor classificação por nota; opcional  
b – Melhor desempenho em tarefas, trabalhos;  
c- Melhor comportamento (sem ocorrências, atas, etc...); 
 
8º  Se o aluno melhor colocado por série do colégio estiver impedido ou não quiser por 
qualquer motivo participar, será classificado o segundo melhor e assim sucessivamente. 
 
9º Serão computados pontos conforme segue: 
Ver o regulamento do Projeto QUE ESTA PARTICIPANDO 
 
10º Se comprovada irregularidades a equipe poderá sofrer penalidades conforme segue: 
     1)     Negligenciar a segurança em qualquer aspecto;  
             04 (quatro) pontos/MINUTOS. 
 

** A T E N Ç Ã O: Tal trabalho busca RESGATAR VALORES e não INVERTÊ-
LOS, LEMBREMO-NOS dos alunos BONS que passam aos nossos OLHOS e 

NÓS não nos preocupamos com ELES. 
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   2)     Equipe desunida (mais de 100m entre os integrantes);  
              04 (quatro) pontos/MINUTOS. 
 
     3)      Jogar lixo no percurso ou desrespeitar o meio ambiente de alguma forma;  
               04( quatro) pontos/MINUTOS. 
                    
     4)      Desrespeito a qualquer morador, participante ou membro da organização;  
              04 (quatro) pontos/MINUTOS. 
 
     5)      Abandono de equipamentos em qualquer local (percurso ou PC);  
               04 (quatro) pontos/MINUTOS. 
 
 11º  Cada colégio DEVERÁ TER terá um policial militar, incluído no grupo,  podendo, 
caso  a equipe assim o desejar,  interferir, opinando, falando, gesticulando, dizendo, 
mostrando ou qualquer outro meio que venha a beneficiar  o colégio a qual esta 
responsável. 
 
12º Todos os atletas deverão saber o Hino Nacional e  Canção do Aventureiro que 
será cantado a viva voz no local da competição. 
 
13º Cada colégio deverá levar sua bandeira, o qual terá um aluno escolhido para levá-
la com os outros em todo o percurso, alocada em um mastro de mais ou menos 1, 5 
metros de comprimento. (caso não leve) perderão pontos. 
 
14º Cada Instituição DEVERÁ  SE UNIFORMIZAR, OU COLOCAR NO UNIFORME, ALGO 
QUE SIMBOLIZE ( saúde, paz, amor, fraternidade, etc).      

 
15º As inscrições serão  no valor de 07,00 (sete) reais por participante, para cobrir e 
despesas do projeto e compra de novos materiais. 

 
16º As equipes deverão como trabalho social, praticar algo bom e que consigam 
provar tal feito através de fotos, filmagens, etc.  
 
17º  Caso o colégio consiga, poderá fazer um clipe com a musica da corrida de 
aventura,  ganhando 3 pontos. O melhor clipe ser colocado na capa do site, sendo 
escolhido através de votos.  Aqueles que não fizerem, não perderão pontos. 

 
 
CAMPEÃO GERAL: Será campeã  geral, aquela equipe  que fizer a pista em 

MENOR TEMPO, MENOS PENALIDADES, MAIS UNIDA, PASSADO TODAS AS 
MODALIDADES (Canoagem, Pista de Corda,  Escalada, Caminha, Corrida, Orientação, 
sem falta de Integrantes, Pontual, Com Bandeira do Colégio, Todos com camisetas 
padrão,  Atentos a Segurança da Competição, Responder as questões Ambientais, 
Saber o Hino Nacional, uniformidade, missão social de praticar algo bom, , entre 
outros avaliados pela COMISSÃO ESPORTIVA DO LOCAL).   
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REGULAMENTO INDIVIDUAL – COLÉGIOS/ALUNOS 

ALERTAMOS:  
 Não deixem ninguém para trás, devem chegar todos juntos. (desclassificação); 
Achem todos os objetivos;  

Não usem meios errados para cumprir as provas; 
Não matem  a fauna (animais, insetos, aves, répteis ou outro tipo de ser vivo); 

Não joguem lixo; 
Não destruam a flora (arvores, galhos, flores ou outro tipo de vegetal); 
 
CUIDADOS: 
 Não mexam com árvores, animais (formigas, aves, outros), lembrem-se  Nós  
estamos na casa deles, nós somos os visitantes. 
 Precisou de ajuda PARE e espere AJUDA, alguém do grupo de resgate chegará para 
auxiliá-lo; 
 Precisou URGENTEMENTE , use o APITO; 
 Não saia do caminho indicado no mapa, se sair, só com o grupo;     
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             POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

1ºCRPM – 13º BPM 
                CAMINHADA, CORRIDA DE AVENTURA E ORIENTAÇÃO 

              Reconhecido Boletim Geral. Nº 124 de 03 Jul 09 – Aj. Ger. 

CORAÇÕES VALENTES 
 

 

4.4 DAS FICHAS  
CONCORDÂNCIA- PARTICIPAÇÃO 

 
 A realização da GRANDE CAMINHADA, CORRIDA DE AVENTURA e 
ORIENTAÇÃO 2015, tendo, tentando fazer um mundo melhor, ou seja, integrando os 
participantes com a Polícia Militar, resultando como ganhador a natureza. Será realizado na 
região periférica do Município de Curitiba. Mas para que possamos concretizar tal trabalho 
necessitamos de sua ajuda e apoio, sendo um deles a assinatura de concordância. Lembre-
se: “ NENHUM DE NÓS É TÃO SÓ QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”. 

CONCORDÂNCIA 

INSTITUIÇÃO SIM //NÃO ASSINATURA CARIMBO 

INSTITUIÇÃO A   ABAIXO 

INSTITUIÇÃO B   ABAIXO 

INSTITUIÇÃO B   ABAIXO 

INSTITUIÇÃO D   ABAIXO 

INSTITUIÇÃO E   ABAIXO 

INSTITUIÇÃO F   ABAIXO 

INSTITUIÇÃO G   ABAIXO 

INSTITUIÇÃO H   ABAIXO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   CARIMBO DO COLÉGIO 
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             POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

1º CRPM – 13º BPM 
                CAMINHADA, CORRIDA DE AVENTURA E ORIENTAÇÃO 

              Reconhecido Boletim Geral. Nº 124 de 03 Jul 09 – Aj. Ger. 

CORAÇÕES VALENTES 
 

 

  
TERMO DE RESPONSABILIDADE – COLÉGIOS 

ACEITAÇÃO (   ) Sim, aceito      (   ) não, aceito   
Senhores DIRETORES (AS)       

Tal termo de responsabilidade visa propiciar maior liberdade e atenção aos 

organizadores, diretores escolares e a todos aqueles que irão participar do evento, inclusive 

os atletas, trazendo a certeza que dará tudo certo e tentando para que não haja nenhum tipo 

de problema que venha interferir no circuito. Os diretores terão ciência através da sua 

assinatura, o regulamento, trajeto, local  e atletas que participarão. Nós da ORGANIZAÇÃO 

já de forma direta estamos nos responsabilizando junto com Vossa Senhoria, por todo o 

evento.     

COLÉGIO: _________________________________________________________ 

NOME DO DIRETOR GERAL:____________________________ 

ASSINATURA DA DIREÇÃO:_____________________________  
 
 
 
 
 

                    CARIMBO DA  INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSAVEL GERAL 

_________________________ 

NOME:   Jelson  Saldanha   Maciel 

RG: 4.432.338-9 - 2º Sargento PM 

  Geógrafo e Especialista em Geografia Física 
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             POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

1ºCRPM – 13º BPM 
                CAMINHADA, CORRIDA DE AVENTURA E ORIENTAÇÃO 

              Reconhecido Boletim Geral. Nº 124 de 03 Jul 09 – Aj. Ger. 

CORAÇÕES VALENTES 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE – PAIS OU RESPONSAVEIS 

ACEITAÇÃO (   ) Sim, aceito      (   ) não, aceito 

  Tal termo de responsabilidade visa propiciar maior liberdade e responsabilidade aos 

organizadores, diretores escolares e a todos aqueles que irão participar do evento, trazendo 

a certeza que dará tudo certo e não havendo nenhum tipo de problema que venha interferir 

no mesmo.  Senhores PAIS Ou RESPONSÁVEIS dos alunos participantes (atletas), 

pedimos que ao assinar esta ficha tome todo o conhecimento do projeto e ao concordar da 

participação de seu filho (a), isenta-nos de responsabilidades que fazem parte  da 

competição, como torções, arranhões, picadas de insetos, roupas sujas, gripe  e outras que 

são normais neste tipo de modalidade, haja visto, estarem no meio de uma vegetação 

(mata), de certa forma não controlável pelo homem, ficando os pais e/ou responsáveis 

convidados a conhecer o local e estar no dia da olimpíada a prestigiar seus  queridos filhos. 

               DADOS GERAIS 

COLÉGIO: ______________________________________________________________ 

ALUNO(A):______________________________________________________________    

SÉRIE:_______________________IDADE:____________SEXO:___________________ 

 

ASSINATURA DO PAI/RESPONSAVEL NOME DA MAE/RESPONSAVEL 

______________________________                ___________________________ 

NOME:          NOME: 

RG:       RG: 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL GERAL 

_________________________ 

NOME:   Jelson  Saldanha   Maciel 

RG: 4.432.338-9 - 2º Sargento PM 

  Geógrafo e Especialista em Geografia Física 
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CORAÇÕES VALENTES 

 

 

 

F I C H A    D E    IN S C R I Ç Ã O 

 

 
COLÉGIO(Obrigatório)______________________________FICHA Nº _______ 
 
NOME DO ALUNO (A):_______________________________________________ 
 
PROFESSOR (A):___________________________________________________                                   
 
SÉRIE:____________________IDADE:______________SEXO:______________ 
 
CONDIÇÕES FÍSICAS:  (___) Ótima   (___)  Boa     (___) Regular    (___) Ruim 
 
PROBLEMAS FÍSICOS: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

RELAÇÃO DE MATERIAIS: 
ALIMENTAÇÃO                                 MATERIAIS 
 
um cantil com água;               (1) uma mochila; 
2 barras de Chocolates;         (2) uma Calça resistente e confortável; 
(Frutas) 2 frutas                      (3) um Calçado Bom e resistente 
 xxxx                                       (4) uma Bússola  
 opcional                                 (5) um Repelente 
 obrigatório                             (6) um apito   
 
 
ASSINATURA DO PAI/MÃE/RESPONSAVEL:......................................................... 

 
(     )  PAI ou MÃE                                                       (    ) RESPONSAVEL 
 
Os Pais/Responsáveis poderão ir com meios próprios ao local da competição.  
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DIVULGAÇÃO DE IMAGEM- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embasamento 

 

Conforme Titulo I, dos Princípios Fundamentais, no seu artigo 5º, inciso  X 

da Constituição Federal, no que diz:  “ SÃO INVIOLÁVEIS A INTIMIDADE, A VIDA 

PRIVADA, A HONRA E A IMAGEM DAS PESSOAS 

“,Eu___________________________________________RG:__________ 

Responsável legal pelo aluno (a)___________________________matriculado (a) 

regularmente na ____  ª Série do Ensino Fundamental  e/ou no ____ Ano do 

Ensino Médio, autorizo a ser filmado (a), fotografado (a), entrevistado (a) caso seja 

conveniente ou necessário, para fins de imagem, tanto de corpo como de rosto, 

tanto no percurso como  na premiação, não responsabilizando os organizadores, 

diretores, polícia militar e secretaria de educação, caso isso ocorra.   

 

     

   Curitiba, Pr_______ de ______________de ...... 
 

 Pais e/ou Responsáveis 
 

 Nome :______________________________________________ 
 

           

            RG:__________________________________________________  

 

 

Assinatura:  ______________________________________ 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE – PAIS OU RESPONSAVEIS 

CANOAGEM 

ACEITAÇÃO (   ) Sim, aceito      (   ) não, aceito 

  Tal termo de responsabilidade visa autorizar a participação dos Professores, Alunos, 

Policiais Militares, Exército Brasileiro, Escoteiros e Bombeiros Militares, dando  maior 

liberdade e responsabilidade aos organizadores, diretores escolares e a todos aqueles que 

irão participar do evento, trazendo a certeza que dará tudo certo, como no ano de 2006 não 

houve nada de errado. (Ver DVD).  Senhores PAIS Ou RESPONSÁVEIS dos alunos 

participantes (atletas), pedimos que ao assinar esta ficha tome todo o conhecimento do 

projeto Eco –pedagógico (Contato 2º Sgt Jelson,98891004 ) e após saber de todo o projeto,  

concordar da participação de seu filho (a).  E também sua presença no evento será  muito 

importante.      

DADOS GERAIS 

COLÉGIO: ______________________________________________________________ 

ALUNO(A):______________________________________________________________    

SÉRIE:_______________________IDADE:____________SEXO:___________________ 

 

ASSINATURA DO PAI/RESPONSAVEL NOME DA MAE/RESPONSAVEL 

______________________________                ___________________________ 

NOME:          NOME: 

RG:       RG: 

 

ASSINATURA DO RESPONSAVEL GERAL 

_________________________ 

NOME:   Jelson  Saldanha   Maciel 

RG: 4.432.338-9 - 2º Sargento PM 

  Geógrafo e Especialista em Geografia Física 
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5. PÚBLICO ALVO E ESTIMATIVA DE PÚBLICO 
    O projeto será desenvolvido com escolas públicas estaduais, Policiais Militares, bombeiros 
Militares, Forças Armadas, instituições civis, sendo todos estão incluídos nas diversas faixas sociais, 
etária, sem inclusão ou exclusão de etnias,  e com idades de 10 anos aos 55 anos de idade. 
Atingindo 1000 participantes/ANO.   
   
6. VALOR OU OUTRO APOIO PLEITEADO PELO PROPONENTE 

NÃO POSSUIMOS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
7. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERATIVA PELO PROPONENTE 

Pela realização dos 13 (treze) projetos, a organização policial militar teve êxito no apoio 
logístico e administrativo para a execução e cumprimento de todo o cronograma da Caminhada, 
Corrida de Aventura e Orientação, disponibilizando policiais militares de folga e de reforço 
(voluntários). 

 
8. CONTRAPARTIDAS – Plano de Aplicação de Recursos 
    Tal trabalho tem a facilidade de aproximação com diversas empresas particulares e 
estatais, trazendo assim a imagem positiva da corporação no âmbito nacional. E também a 
construção gradativa do pensamento cientifico e alteração do senso comum das comunidades, mais 
precisamente das crianças em relação ao policial militar, pois, através de valores e virtudes se dá a 
construção do comportamento individual e social.     

 
9. ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

Conforme projeto anexo, o referido trabalho será desenvolvido do mês de maio/ setembro do 
ano posterior. Onde através das visitas as instituições escolares convidadas, explicando o projeto 
em seu todo, onde será distribuída as materiais e os dados que deverão ser conhecidos pelos 
participantes. Assim, todos terão conhecimento nivelado das informações contidas naquele trabalho.   

 

DESCRIÇÃO: 

- 1 Passo: Escolha do Tema; 
- 2 Passo: Escolha das escolas e instituições 
- 3 Passo: convite; 
- 4 Passo: Visita; 
- 5 Passo: Reuniões com os representantes das escolas ou instituições; 
- 6 Passo: Distribuição das informações e do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula ou 
em grupo; 
- 7 Passo: Preparação da logística e do material administrativo para o projeto; 
- 8 Passo: Trabalho de Campo para a atividade pratica do projeto; 
- 9 Passo: Visitas as escolas ou instituições para analisar e conferir o andamento do projeto; 
- 10 Passo: Planejamento do transporte, do itinerário e da realização do projeto; 
- 11 Passo: Reuniões para analisar e corrigir supostas falhas ou falta de conhecimento sobre 
o trabalho; 
- 12 Passo: Reuniões com a equipe de apoio; 
- 13Passo: Execução do projeto; 
-  14Passo: analise sobre a execução; 
- 15 Passo: Premiação do projeto.   
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Os materiais serão utilizados para a facilitação e eficiência total do trabalho 

desenvolvido, pois com tecnologia será mais fácil e rápido a concretização de tal obra. Os 
gastos propostos com as equipes (apoio) são de extrema importância para o 
comprometimento  deles na realização do trabalho. E também gasto com alimentação, onde 
todos serão supridos na sua parte física-nutricional.   
 
 
OBS: 

Durante todo o ano, a comunicação é feita através do site 
WWW.anjosdotempo.com.br para que todos possam saber sobre  o andamento dos temas 
dos projetos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anjosdotempo.com.br/
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ENTENDIMENTO 
 
 Após realizar os temas citados nesse projeto, criando o personagem policial militar 
como ANJOS DO TEMPO e interagir com os alunos (alunas), funcionários, professores, 
diretores, voluntários, pais e mães dos participantes e também familiares dos policiais 
militares, entende-se que todo e qualquer trabalho desenvolvido em prol da comunidade 
paranaense integra e interage substancialmente no seio das famílias participantes e das 
organizações colaboradoras. 
 Dos aproximadamente  450 participantes de Pegadas na Mata 1 e 2, dos 289 da 
Trilha do Pinheiro, dos 350 do Caminhos da Águas, dos 1500 da Trilha do Pinhão 1, 2 e 3, 
dos 1300 que participaram em Sarandi-Pr, pelo colégio estadual Cora Coralina, dos 250 
participantes do FERA COM CIENCIA, em Dois Vizinhos-Pr, dos 660 da Bussola do Bem, 
dos 960 dos Batalhões da Paz, dos 890 de Filhos da Terra e dos 6.000 participantes no 
PROAVANTE da Policia Militar,  percebemos a eficiência, presença e preocupação da 
PMPR em manter e propagar os valores e virtudes da instituição, tanto no presente como no 
futuro, levando para a sociedade a imagem de bom homens e mulheres que prestam serviço 
com todo carinho e trazendo essa mesma sociedade  a PMPR, fazendo  direta ou 
indiretamente  que ela reflita sobre seus dogmas, estereótipos e preconceitos. Em todos os 
temas muitas modalidades esportivas radicais foram construídas, adaptadas, estudadas 
pedagogicamente e didaticamente para o emprego e aproveitamento dos estudantes ( 
corrrida, orientação, caminhada, árvorismo, rapel, escalada, rastejão, congo, esquilona, 
rastelona, canoagem, cabo submerso, cadeadão, entre muitos outros).  Tais atividades são 
auxiliadas por profissionais de educação física, saúde, salva vidas e policiais militares e 
pelas equipes formadas antecipadamente 4 meses antes da realização da competição, onde 
todos estudaram e estudam a geografia geral, hidrografia, hidrologia, valores e virtudes, 
mitologia grego romana, tribos indígenas, heróis de cinema, climatologia e diversos assuntos 
que poderão se usados nos projetos vindouros. ANJOS DO TEMPO: Para que outros 
possam sorrir...., nome dado a todos os policiais militares que diuturnamente protegem a 
sociedade politicamente organizada, opondo-se a desigualdade social, a fome, a miséria, 
injustiça e toda forma de discriminação social, seja por cor, credo ou etnia. AVENTUREIROS 
DA FLORESTA, nome dado a todos aqueles que por sua vontade, atitude, 
comprometimento e esperança (alunos, alunas, funcionários, professores, diretores e 
voluntários, pais e mães e policiais militares) dedicam-se inteiramente para a concretização 
de seus sonhos, usando o conhecimento intelectual, esforço físico, sentimentos internos 
para conseguir objetivos pré determinados, mesmo sendo por um dia, mas um dia repleto de 
felicidades.  
 Entendem-se que a policia militar através deste projeto que este graduado criou esta 
sendo e será muito glorificada por suas atitudes e comportamentos.  Já é conhecida pela 
unidade da federação –SP e Distrito Federal (Brasília). Também órgãos apreciadores do 
trabalho policial militar ( policia militar -13 BPM, Corpo de Bombeiro, Exército Brasileiro -  5 
BLOG, 27 BLOG, 5 CIA COM, Paraná Esporte, Secretaria Estadual do Meio Ambiente- 
SEMA, Instituto Ambiental do Paraná- IAP, Secretaria Estadual da Saúde – SESA, Imprensa 
Oficial, CEASA –Pr, Auto Viação Sorriso, Viação Redentor, Nutrimental, SANEPAR, 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e outras particulares). Que sem fim lucrativos  ou 
políticos colaboram para a realização de todos os projetos escritos e realizados para a 
Instituição. Neste contexto, toda  construção se baseia em 4 pilares  “ FORÇA, VERDADE, 
HONRA e JUSTIÇA” , objetivando através do trabalho humano a única forma de 
transformação social, buscando na filosofia e na sociologia o RESGATE DO BEM.  
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POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

1º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA 

MILITAR 

13º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR 

BATALHÃO TEN CEL PEDRO PLOCHARSKI 

RELAÇAO PARCIAL DE CONVIDADOS  
NR INSTITUIÇÃO NOME TELEFONE EMAIL  
1 COLÉGIO ESTADUAL La Salle    
2 COLÉGIO ESTADUAL Isabel Lopes    
3 COLÉGIO ESTADUAL João Loyola    
4 COLÉGIO ESTADUAL Benedito João Cordeiro    
5 COLÉGIO ESTADUAL Hasdrugal Bellegard    
6 COLÉGIO ESTADUAL Iara Bergman    
7 COLÉGIO ESTADUAL Flavio Ferreira Da Luz    
8 COLÉGIO ESTADUAL Teobaldo Leonardo Kletemberg    
9 COLÉGIO ESTADUAL Ines Vicente Borocz    
10 COLÉGIO ESTADUAL Etelvina Cordeiro Ribas    
11 COLÉGIO ESTADUAL Guido Arzua    
12 COLÉGIO ESTADUAL Ivone Pimentel    
13 COLÉGIO ESTADUAL Homero Batista De Barros    
14 COLÉGIO ESTADUAL Dirce Celestino Do Amaral    
15 COLÉGIO ESTADUAL Brasilio Vicente De Castro    
16 COLÉGIO ESTADUAL Protássio De Carvalho    
17 COLÉGIO ESTADUAL Mal Candido Rondom    
18 COLÉGIO ESTADUAL Joaquim De Oliveira Franco    
19 COLÉGIO ESTADUAL Francisco Macedo    
20 COLÉGIO ESTADUAL José Busnardo    
21 COLÉGIO ESTADUAL Lysimaco Ferreira Da Costa    
22 COLÉGIO ESTADUAL Claudio Morelli    
23 COLÉGIO ESTADUAL Luiz Carlos    
24 COLÉGIO ESTADUAL Nirlei  De Medeiros    
25 COLÉGIO ESTADUAL Maria Gai Ghandel    
26 COLÉGIO ESTADUAL Jayme Canet    
27 COLÉGIO ESTADUAL João Mazarotto    
28 COLÉGIO ESTADUAL Rodolpho Zanineli    
29 COLÉGIO ESTADUAL João Betega    
30 COLÉGIO ESTADUAL Julio Nerone    
31 COLÉGIO ESTADUAL Beraldo    
32 COLÉGIO ESTADUAL Conselheiro Quielsen C. Da 

Silva 
   

33 COLÉGIO ESTADUAL Arlinda Ferreira Clepev    
34 COLÉGIO ESTADUAL Maria Senek    
35 COLÉGIO ESTADUAL     
36 PROGRAMA SOCIAL Formando Cidadãop  13º BPM    
37 PROGRAMA SOCIAL Formando Cidadão Rpmon    
38 PROGRAMA SOCIAL Formando Cidadão – 5ª Cia 

Com Exército 
   

39 PROGRAMA SOCIAL Formando Cidadão 27º BLOG     
40 POLÍCIA MILITAR Projeto Pró-Vida    
41 POLÍCIA MILITAR Regimento De Polícia Montada    
42 POLÍCIA MILITAR  Batalhão De Polícia De Guarda      
43 POLÍCIA MILITAR 12º Bathão  PM    
44 POLÍCIA MILITAR 13º Batalhão PM    
45 POLÍCIA MILITAR 17º Batalhão  PM    
46 POLÍCIA MILITAR 20º Batalhão PM    
47 POLÍCIA MILITAR Academia Policial Militar Do 

Guatupe 
   

48 POLÍCIA MILITAR Batalhão De Policia De Transito    
49 POLÍCIA MILITAR Batalhão De Operações 

Especiais 
   

50 POLÍCIA MILITAR Companhia Independente De 
Guarda   

   

51 EXÉRCITO BRASILEIRO Batalhão De Infantaria Blindada    

52 EXÉRCITO BRASILEIRO 5º Grupo de Artilharia de 
Campanha Auto Propulsado 

   

53 EXÉRCITO BRASILEIRO 5ª Companhia de 
Comunicações 

   



54 EXÉRCITO BRASILEIRO 5º Batalhão de Suprimentos    

55 EXÉRCITO BRASILEIRO 5º Batalhão Logistico    

56 EXÉRCITO BRASILEIRO Faculdades Santa Cruz    

57 EXÉRCITO BRASILEIRO Faculdades Tuiuti    

58 EXÉRCITO BRASILEIRO Faculdades Positivo    

59 EXÉRCITO BRASILEIRO Faculdades Integradas Espirita    

60 EXÉRCITO BRASILEIRO Universidasde Federal Do 
Paraná 

   

61 EXÉRCITO BRASILEIRO Pontificia Universidade Católica    

62      

63      

64      
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FICHA DE INSCRIÇÃO VIRTUAL 

 
 

Exemplo 
 

 

INSTITUIÇÃO: C E Ivone Pimentel 
NOME DA EQUIPE: Pinheiro do Paraná 
PARTICIPANTES 
 1 Jelson Saldanha Maciel , 40  anos, professor 
 2 Danyelle Lemes dos Santos, 27 anos, 3 ano  
 3 Awnoyn Lemes dos Santos, 08 anos, 5 serie 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 


