
IMPORTANTE:  

 

Este CURRÍCULO SORRISO é apenas um modelo, o qual pode 

ou não ser usado como base para a construção do seu. As cores, 

fotos, tamanhos de letras, o formato, o estilo ... são livres da 

escolha de cada um, bem como o material que será utilizado. A 

criatividade é o principal para o seu currículo, use-a como 

quiser. 

 

EXEMPLOS: 

 

        

 

 

 

 



 
Currículo 

Sorriso 
 

Nome: Frederico de Almeida  

Curso: Enfermagem / Fisioterapia / Medicina / Odontologia 

Semestre: S4 

Matrícula: 00.000000 

 

UNICHRISTUS  

FORTALEZA- 2016 

 



Foto descontraída – usar a criatividade 

 

 

 

 

 

Apresentação - usar a criatividade 

Frederico de  Almeida 

           Meu nome é , mas pode me chamar de Frederico . Sou Fredinho

especialista no sorriso e na brincadeira. Tenho mestrado na área de 

fazer os outros rirem. Sou doutor da alegria e atualmente faço estágio 

na cidadezinha da felicidade. Possuo grande habilidade na arte de 

colorir, cantar, brincar, dançar etc. E pra terminar amo estourar balões 

de aniversário com palitos de dentes hahahaha. 

 

Como EU imagino uma criança feliz  

(pelo menos 2 imagens) - usar a criatividade 

 

  

 

 



Propostas de atividades lúdicas a serem realizadas no 

plantão alegre - usar a criatividade 

 

-  CONCURSO DE MÚSICA E DANÇA - DANÇOTERAPIA

- FANTOCHETERAPIA  

-CONTAÇÃO DE HISTORINHAS DO MUNDO FELIZ 

-DISTRIBUIÇÃO DE SONHOS – CADA UM SONHA O SEU E TODOS 

SONHARÃO JUNTOS 

-MIMICA DO PALHAÇO RISONHO 

 

       

     

Eu devo participar do Projeto Plantão Alegre (mínimo 

de 5 linhas e máximo de 10 linhas) 

 

Eu devo participar do Projeto Plantão Alegre porque 

.............. usando a criatividade escreva um texto 

criativo, alegre, cheio de boas emoções, motivos e 

desejos pelas quais você quer participar do Projeto 

Plantão Alegre....  

 

 



OPCIONAL ...... Ao final o candidato poderá incrementar 

com informações lúdicas de acordo com sua 

criatividade.... 

Exemplo: 

Formação acadêmica 

 2000 -2008– Estudei na escolinha da amizade, mas aprendi mais 

jogando bola com os meninos na rua. 

 2008-2010 – Ensino médio – Não me lembro onde, mas fiz os 

melhores amigos que tenho até hoje. 

 2010-2012 – Fiz especialidade em fazer os outros rirem além da 

conta. 

 2012-2013 -   Fiz risidência na área de palhaçoterapia 

 2013-2016 -   Espero estar no PLANTÃO  ALEGRE

 

 

Na minha especialidade  

 

Formação Complementar 

 

 

 

 

  



 

Áreas de atuação 

Em qualquer lugar que precise de alegria, amizade, amor e 

felicidade. 

 

Idiomas 

-PALHACÊS - Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. 

-PORTUGUÊS  

-MANDARIM (até parece...) 

 

Participação em Eventos/Congressos 

-Congresso da felicidade 

-Congresso da amizade 

-Encontro com todos os palhaços do mundo 

-IV congresso da paz 

Etc,etc,etc... 

Desejo para 2016 ..... PODER AJUDAR MUITAS CRIANCINHAS 

DISTRIBUINDO AMORRRRR  

..... 

estar com vocês no Plantão mais Alegre de TODOS ... O PLANTÃO DO 

AMOR E DA ALEGRIA ....  

 


