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A Cidade Educadora, cidade de paz e oportunidades 

           
A cidade de Curitiba assumiu um compromisso de ser educadora, e nesta 

proposta incluiu não só os cidadãos, mas também suas unidades de educação 

Infantil, que abraçou a proposta e cumpre este papel de educadores na vida das 

famílias atendidas e nossas crianças, promovendo o desenvolvimento de todos 

nessa parceria de acompanhar o crescimento dos seus filhos e filhas. 

Sendo assim, em conformidade com o Currículo: 

 Compreende-se, nessa vertente, que o ambiente em que crescemos 

afeta profundamente o modo como vivemos nossas vidas, pois os recursos 

humanos, sociais e culturais disponíveis na cidade se tornam complementares 

e incidem na formação de todos os habitantes, contribuindo para a constituição 

da identidade dos sujeitos. (Currículo da Educação Infantil, pag.11) 

 Nesse sentido, iniciamos com toda a equipe pedagógica a reflexão e 

planejamento de como se dariam as propostas solicitadas para o município para 

celebrarmos o Dia Internacional das Cidades Educadoras.  

Compreendemos que pelas interações e pelas experiências entre os 

sujeitos pertencentes ao CMEI Conjunto Itatiaia, podemos expor um pouquinho 

da visão e sentimento de cada família em relação a nossa cidade. Tornando uma 

experiência de reflexão e visualização das diversas oportunidades que uma 

cidade educadora oferece.  

Dessa maneira, convocamos as famílias a escrever as oportunidades 

oferecidas pela Cidade Educadora em pétalas de flores para fazer um mural com 

flores e pombas da paz. Dando continuidade fizemos com nossas crianças o 

plantio de sementes observando diariamente o desenvolvimento das mesmas. 
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Nossas crianças tiveram a oportunidade de fazer diversas visitas à horta da 

instituição que veio com o nosso projeto do PAE – Mãos na Terra: Semeando o 

Futuro. Em momentos de rodas de conversa sobre a origem das sementes 

utilizamos os recursos tecnológicos para exploração e conhecimento das 

crianças sobre origem das plantinhas. Algumas famílias desenharam flores e 

escreveram sobre as pétalas as oportunidades oferecidas pelo município como 

Cidade Educadora de Paz e Oportunidades, outras optaram por escrever em 

bilhetes para a unidade expostos nos murais. Cada turma ao final das ações 

montou um mural nos espaços diversos do CMEI para expormos e 

compartilharmos com todos(as) as produções conjuntas feitas para celebrarmos 

um dia tão importante para nossa Curitiba, uma Cidade Educadora.  

 Ficamos felizes em fazer parte de um projeto tão importante que nos 

conduz a pensar sobre a importância do currículo proporcionado pela cidade, 

sendo um vasto campo de experiências, lugares e espaços de vivências e 

oportunidades para cada cidadão(ã).  

 

 O RESUMO DO PROGRAMA (MAXIMO 500 CARACTERES) SERÁ PUBLICADO NA 
WEB. 
 
 

Amostra das propostas, plantio de sementes, visitas à horta, rodas de conversa 
sobre a origem das sementes, recursos tecnológicos para exploração e 
conhecimento sobre origem das plantinhas. Famílias e a equipe de profissionais 
da unidade confeccionaram flores e escreveram sobre as pétalas as 
oportunidades oferecidas pela cidade, outras escreveram em bilhetes, confecção 
de pombas para simbolizar a paz, montamos murais nos espaços para exposição 
e compartilhamento das produções conjuntas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segue imagens das propostas realizadas: 

Murais em exposição.

   



  



 











 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visitas a horta e plantações. 

       

 



             

 

 

Confecção das flores e pombas com as famílias. 



 



   

 

 



Plantio e pesquisa sobre as sementes.



 









 

 

 

           











 

 


