
 

A CIDADE EDUCADORA, CIDADE DE PAZ E OPORTUNIDADES 
I FORUNZITO DA INFÂNCIA/HORIZONTE - CE 

 

1. APRESENTAÇÃO: 

No dia 30 de novembro é celebrado o Dia Internacional 

da Cidade Educadora, cujo objetivo é criar consciência 

sobre a importância da educação e dar visibilidade ao 

compromisso dos governos locais para destacá-la 

como vetor gerador de bem-estar, convivência, 

prosperidade e coesão social, o lema escolhido para 

esse ano é: “A Cidade Educadora, cidade de paz e 

oportunidades”.  

Nesse sentido, o Comitê Executivo e o Secretariado 

propõem a organização de diversas atividades de 

natureza comunitária e gratuitas para incentivar a 

reflexão sobre o paralelismo entre as sementes e as 

oportunidades que a cidade oferece, bem como a 

importância de cultivar a paz e a boa convivência 

através do cumprimento dos direitos humanos, da 

justiça social e da promoção de valores como o respeito ao outro e o diálogo. 

A cidade é um lugar de todos, um espaço para valorizar a cultura, arte, lazer, esporte, exercício 

da cidadania, respeito à diversidade, religiosidade, bem como a biodiversidade, onde o espirito 

de coletividade e pertencimento sejam aspectos presentes na construção da história e memórias 

desse espaço.     

2. JUSTIFICATIVA: 

O projeto HORIZONTE: CIDADE EDUCADORA DE PAZ E OPORTUNIDADES, surgiu da 

necessidade de proporcionar a educação infantil um conhecimento mais amplo de si e da cidade 

onde moram de uma forma lúdica, promovendo atividades que levem  essas crianças a refletirem 

sobre o espaço da cidade, como ela funciona, e quem cuida dela, estimulando o sentimento de 

pertencimento de grupo, de coletividade, de educação socioambiental, de aprendizagem e, 

sobretudo, amor pela cidade. 

E é dentro desse aspecto, que imaginamos um futuro com possibilidades de troca, mudanças e 

oportunidades, pois a partir do momento em que a criança externa sua forma de enxergar e 

compreender o seu espaço, sua cidade, entendendo que a cidade é a nossa casa e que alguém 

cuida e zela por ela, essa criança consegue construir um pensamento crítico, tendo assim a 



oportunidade de traçar novos caminhos e escrever novas histórias com consciência e 

autorresponsabilidade.   

3. OBJETIVO GERAL:  

Promover o desenvolvimento de atividades de natureza comunitária para o exercício de ações 

concretas e reflexivas sobre a cidade de Horizonte, sua história, cultura, lazer e biodiversidade, 

fazendo com que as crianças da educação infantil, se percebam como agentes de 

transformação, capazes de mudar a realidade onde vivem, exercendo assim, sua consciência de 

cidadão do mundo.  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Realizar aulas expositivas falando da cidade de Horizonte e sua biodiversidade (vê 

capitulo 4 do livro Horizonte, cidade da gente,  que fala sobre Educação 

Socioambiental);   

2. Propor oficinas de recorte e colagem, pinturas, plantio de sementes explorando a 

biodiversidade do município;  

3. Promover uma exposição dos trabalhos realizados pelas crianças na escola e no pátio 

da SMEH; 

4. Realizar no dia 28 de novembro o “Forunzito”, como culminância do projeto com a 

participação do Prefeito Nezinho, onde eles irão dialogar com as crianças.  

 

5. METODOLOGIA 

O projeto será realizado no período de 16 a 25 de novembro, e cada escola desenvolverá à sua 

maneira, seguindo as orientações do projeto e as seguintes etapas: 

 07/11 - Reunião com os técnicos responsáveis pelas turmas da educação infantil;  

 10/11 - Encontro com gestores e professores das turmas envolvidas; 

 16 a 23/11 - Realização do projeto nas escolas; 

 24 e 25/11 – Exposição dos trabalhos nas escolas; 

 28/11 - Realização do Forunzito e da amostra dos trabalhos na SMEH com a presença 

do Prefeito Nezinho e de Jô Farias. 
 

6. RECURSOS HUMANOS: 

Gestores, professores e alunos do infantil V e técnicos da SMEH. 
 

7. RECURSOS MATERIAIS:  

 Papéis 

 Lápis de cor  

 Tintas  

 Canetinhas 

 Giz de cera 

 Tesouras 

 Pinceis 



8. AVALIAÇÃO 

 Avaliação formativa que é a avaliação SISTEMICA do projeto, DURANTE seu desenvolvimento: 
 

 medir a cobertura do projeto nas instituições; 

 estabelecer o grau em que o mesmo está alcançando a população beneficiária; 

 e, principalmente, acompanhar seus processos internos; 

 II Forunzito 2023. 
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