Serão realizadas mais de trinta ações por toda a cidade e englobando diversas Secretarias
Municipais. Cada ação será individualmente destacada:


Aulas de Campo (local e rota); Formação para professores; Produção e divulgação de
vídeo; Elaboração de Guia Pedagógico"



"Bairro Novo cria, interage e brinca na Cidade Educadora"



A Cidade Educadora não deixa ninguém pra trás: A diversidade em foco!



Mostra de Trabalhos do Núcleo Regional da Educação do bairro Tatuquara: 'A Cidade
Educadora não deixa ninguém para trás"



Leitores pela Cidade Educadora



Aqui você planta aqui você colhe! "Porque fazer o bem reverbera ao infinito". Dia
Internacional das Cidades Educadoras - A Cidade Educadora não deixa ninguém para
trás.



Curitiba: cidade sonhadora, inovadora e educadora



Percorrendo os saberes pela Cidade que Educa: A Cidade Educadora não deixa
ninguém para trás!



Bairro Cajurú: #uhuhCajuruéCuritibaCidadeEducadora



Curitiba Cidade Educadora! Somos Todos Curitiba



Lançamento do Guia Pedagógico das Cidades Educadoras / Curitiba



Exposição de ações do Programa Linhas do Conhecimento voltadas ao tema do Dia
Internacional das Cidades Educadoras: 'A Cidade Educadora não deixa ninguém para
trás.'



A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás: Na Rua XV (principal rua do centro
da cidade de Curitiba) conhecida como a Rua das Flores, estarão em pontos
estratégico as personagens do projeto História da Hora, distribuindo mensagens
escritas de gentilezas. A 500 metros da mesma rua haverá um polo da Coordenadoria
de Projetos para convidar os transeuntes, comerciantes locais e convidados a

participarem da confecção do plantio de uma planta e ao movimento circular
sustentável.


Roda de conversa com estudantes da EJA e dos anos finais sobre o Dia Internacional de
Cidades Educadoras



Realização de um Tour Virtual com vídeos das unidades apresentando ações que
desenvolvem com abordagem de Cidades Educadoras.



Movimento nas Ruas da Cidadania como um todo em parceria com a Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e Fundação Cultural de Curitiba



Gravação do Hino/Canção das Cidades Educadoras



Guia pedagógico com sugestões de atividades para as unidades educativas voltadas ao
lema do Dia Internacional das Cidades Educadoras e da Carta.



Podcast: Acontece no Núcleo Regional da Educação do bairro Boa Vista: Dia
Internacional das Cidades Educadoras.



Na sala de reuniões localizada no hall de entrada do Edifício Delta, onde se encontram
Secretarias Municipais, organizar um espaço para criações maker inspirado na
abordagem da Aprendizagem Criativa, no enfoque dos valores da Carta das Cidades
Educadoras e do Dia Internacional, utilizando materiais alternativos para criações livre.
A proposta é convidar os visitantes do Edifício Delta e os profissionais que trabalham
no prédio para vivenciarem uma experiência de construção mão na massa.



Ações em campo (uma em cada Núcleo Regional da Educação): MANHÃ Boa Vista Aula de Campo Local Cajurú - Aula de Campo Local (FabLab) Boqueirão - Aula de
Campo de Rota (Escola Especial / Parquinho Inclusivo – Barigui) Tatuquara - Aula de
Campo de Rota (Reserva do Bugio)



TARDE Pinheirinho - Formação de professores (inscrição via Aprendere - Aula de
Campo Setor Histórico) Bairro Novo - Formação de professores (inscrição via
Aprendere - Aula de Campo Parque Lago Azul) Portão - Aula de Campo de Rota (Farol
do Saber e Inovação Roberto Barroso) Cidade Industrial de Curitiba - Aula de Campo de
Rota (Jardim das Sensações) Matriz - Aula de Campo de Rota (Bosque Alemão videoaula) Santa Felicidade - Linhas na Praça (Praça Walter Moacir Ferro - Bairro São
João)



Produção e divulgação do vídeo: “A cidade educadora de Curitiba”.



Elaboração do Guia Pedagógico: “Brincando com Curitiba - Curitiba na Palma da Mão”



Aula lúdica até a Rua da Cidadania, onde as crianças participarão de um caça ao
tesouro, onde deverão achar o personagem escondido : o "Curitibinha". Após isso,

seguirão onde participarão da Gincana "Guardiões das Abelhas sem ferrão",
participarão da oficina mão na massa das Abelinhas sem ferrão, bem como
participarão de sarau com o Professor José Lima onde ele é compositor da Música
"Curitiba Cidade Educadora", participarão de oficinas com a SMELJ, FCC, Saúde e FAS.


No Mercado Municipal, a CEFAR (Coordenadoria de Equidade, Famílias e Rede de
Proteção) organizará um espaço para a divulgação do trabalho desenvolvido sobre
Educação em Direitos Humanos e o respeito à diversidade e pluralidade inerente às
cidades. Serão três ações síncronas, sendo um espaço para a contação de histórias
afro, indígenas, empoderamento feminino e relação de gênero.



A CEFAR (Coordenadoria de Equidade, Famílias e Rede de Proteção) organizará uma
oficina de adinkras, símbolos africanos, carimbados com tintas naturais extraídas de
cebola, repolho, beterraba e outros, tendo como foco o Dia Internacional das Cidades
Educadoras.



No espaço do Mercado Municipal, o público local será abordado para refletir junto
sobre os princípios da educação em direitos humanos e o que diz a Carta das Cidades
Educadoras sobre este tema. Após a conversa, os participantes serão convidados a
completarem a frase: Não deixar ninguém para trás, na perspectiva da educação em
direitos humanos é.... - a escrita será feita em tecido e anexada em um varal de ideias.



Realização de uma exposição com fotos que ilustrem as propostas alusivas ao trabalho
com a temática das Cidades Educadoras.



Os professores Wemerson e Alessandra garvarão videos contemplando escritores
curitibanos e também os espaços que potencializam a formação dos leitores
(Bondinho, Biblioteca Pública, Bosque Alemão, Faróis do Saber, etc.) tendo como foco
o lema do Dia Internacional das Cidades Educadoras.



Exposição das práticas exitosas das unidades educativas na Rua da Cidadania da Matriz
para o público em geral tendo como foco o Dia Internacional da Cidade Educadora



Na Rua XV conhecida como a Rua das Flores, estarão em pontos estratégico as
personagens do projeto História da Hora, distribuindo mensagens escritas de
gentilezas. A 500 metros da mesma rua haverá um polo da Coordenadoria de Projetos
para convidar os transeuntes, comerciantes locais e convidados à participarem da
confecção do plantio de uma planta e ao movimento circular sustentável.



Dentro da temática proposta "Cidade Educadora não deixa ninguém para trás", a ação
proposta pelo NRE CIC abrangerá vários segmentos da educação, em forma de
oficinas. A oficina de educação inclusiva desenvolvida pelo CMAEE Ronaldo Vadson

por meio de jogos que envolvem os aspectos sensoriais, motores, táteis, visuais dentre
outros.


A Educação de Jovens e Adultos serão convidados para uma permanência concentrada
onde participarão de uma roda de conversa sobre suas vidas e sobre o adulto e a
alfabetização na cidade educadora.



Estudantes de anos finais de cada escola da Cidade Industrial de Curitiba participarão
de um debate e escreverão uma carta sobre o jovem na cidade educadora.
Representando a Escola Criativa, a professora do espaço maker realizará uma oficina "
mãos na massa". Para representar o segmento dos anos iniciais, o projeto Abelhinhas
da EM Colonia Augusta será apresentado de forma lúdica. Todas as ações terão foco o
lema do Dia Internacional da Cidade Educadora.



Exposição na Rua da Cidadania com imagens e falas das crianças e dos estudantes
envolvidos em ações na Cidade de Curitiba, ou em suas próprias escolas e CMEIs,
abordando a Cidade que Educa e o lema do Dia Internacional da Cidade Educadora.



Um tour virtual com vídeos de ações/encaminhamentos realizados pelas unidades. O
tour virtual será disponibilizado em nossa Página do Portal e divulgado por meio das
redes sociais e WhatsApp. Também pretendemos desenvolver um mapa interativo,
com QR Code, para deixar disponível na Rua da Cidadania, por meio do qual as pessoas
que por aqui circularem terão a oportunidade de acessar os vídeos disponibilizados
pelas unidades.



Linhas com Robótica da EM Omar Sabbag na FABLAB tendo como foco o Dia
Internacional da Cidade Educadora.



Estações com jogos gigantes, Contação de Histórias, Oficina Meio Ambiente e Mão na
Massa, Exposições, Orientações de Saúde e outras ações correlatas pois "a Cidade
Educadora não deixa ninguém para trás".

