
 

 Escola de Pais: Curitiba, cidade de PAZ e 

OPORTUNIDADES. Divulgação de materiais da Cidade 

Educadora: cartazes, vídeos, canções e outros. Em 

novembro, a temática será Curitiba, cidade de PAZ e 

OPORTUNIDADES, levando a reflexão sobre as 

oportunidades locais/regionais de convivência 

familiar. Uma parte inicial gravada, que será exibida 

em todos os polos de referência. 

 

 Distribuição de sementes. As unidades 

educacionais do municipio serão orientadas a 

prepararem pequenas embalagens com sementes de 

girassol e, ainda, imprimirem o cartão enviado pelo 

Nucleo de Ensino, com a logo das Cidades 

Educadoras e do Dia Internacional com o lema e com 

a frase "Vamos cuidar de nossa Curitiba, semeando a 

paz, cultivando boas relações com as pessoas e 

zelando pela natureza!". 

 

 Mostra de trabalhos: direitos humanos e cidade educadora 

Publicação de documentos, Exposição, Mostra, Elaboração de Murais, Posts em Redes Sociais, 

Exposição de Fotografias, Divulgação de materiais da Cidade Educadora: cartazes, vídeos, 

canções e outros. 

Atividade, Contação de Histórias e Exposição de Fotografias tendo o lema do Dia Internacional 

dentro do Projeto "As Caras de Curitiba" que tem por objetivo principal valorizar as narrativas 

daqueles que nasceram em nossa amada cidade. Nesse intuito, parte-se da prática da cultura 

oral. Os expectadores podem escolher a história clicando na foto da pessoa em uma tela. Uma 

contadora de histórias fará a mediação. 

 Calendário dos Desejos 

A ação será desenvolvida por meio da distribuição de calendários do mês de novembro com o 

lema das cidades educadoras de 2022. O conceito será o calendário com contagem regressiva 

para o advento do dia 30 de novembro. Segue o link do calendário.  

 Dobrando sonhos 

Serão elaborados vários tsurus, dobraduras da tradição japonesa, com a temática do Dia 

Internacional. Os usuários poderão fazer a dobradura escutando a história dessa tradição. A 

ação contará com a participação de uma contadora de histórias com a personagem japonesa. 

 

 

https://www.canva.com/design/DAFOA-g0wsE/_-bz1p7EAcm-BnkO9RB3iw/view?utm_content=DAFOA-g0wsE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/curitiba-cidade-educadora-na-educacao/11655


 Músicas da cidade educadora  

A ação promovida busca resgatar músicas tradicionais da nossa cidade e do estado. Enquanto 

as professoras realizam as apresentações os participantes podem também receber uma 

pintura artística. 

 Jardim dos Desejos 

A ação será realizada nos jardins dos faróis dos saber em praça, onde o cidadão poderá 

escrever nas flores impressas seus desejos para a cidade educadora, colaborando para a 

criação de um jardim.  

 Trilha Pedagógica na Escola Municipal de Sustentabilidade 

Os professores serão guiados pelo Bosque Zaninelli onde receberão informações sobre a 

história do local, bem como conhecimentos e práticas sobre aquele ecossistema e a 

importância da Educação Ambiental para a construção da sustentabilidade nas Cidades 

Educadoras. 

 Oficina: mural com flores e pombas da paz 

Cada turma desenvolverá a oficina de elaboração de flores e pombas da paz. Após será 

montado um mural coletivo com as criações que ficará exposto no pátio da unidade escolar 

cujo o lema do Dia Internacional será destacado. 

 Curitiba: uma cidade humanizada na perspectiva dos estudantes 

Estaremos realizando exposições dos trabalhos realizados em nossas unidades do bairro 

Portão, com o lema do Dia Internacional de Cidades Educadoras transversalizando temas sobre 

sustentabilidade, empreendedorismo, Rede de Proteção, DIAEE, Saúde, assim como a 

participação de outras secretarias e projetos, como a Guarda Mirim, a Secretaria Municipal de 

Esporte, Lazer e Juventude, Fundação de Assistência Social e Casa da Leitura.  

 A Cidade Educadora, cidade de paz e oportunidades 

Serão desenvolvidas atividades tendo como foco o tema gralha azul que vem sendo trabalhado 

com os estudantes da educação integral em tempo ampliado visando reflexões quanto as 

oportunidades e de como cultivar ações voltadas para a empatia tendo como consequência a 

paz entre as pessoas que compõem a Cidade Educadora. 

 As crianças irão plantar sementes nos espaços da unidade e entorno.  

Plantio de sementes. Desenvolvimento do lema do Dia Internacional das Cidades Educadoras 

 Mostra de Trabalhos  

Desenvolvidos pelas crianças e estudantes das unidades educacionais do Núcleo Regional da 

Educação do bairro Tatuquara, sob a perspectiva de Educação em Direitos Humanos e da 

Cidade Educadora, cidade de paz e oportunidades. A mostra ficará exposta na Rua da 

Cidadania entre os dias 28/11 e 01/12 das 8h às 18h. 



 

 Exposição: Curitiba, oportunidades para as infâncias. 

Divulgação do lema 2022 para o Dia Internacional da Cidade Educadora. O tema será 

desenvolvido com as crianças e a comunidade local e cujos trabalhos serão expostos, numa 

expressão viva da interação presente em uma Cidade Educadora. 

 NOSSOS SUPER-HERÓIS DO MUNDO REAL  

Ressaltaremos os cuidados com nossa cidade educadora, ou seja, ela que é nosso mundinho, 

desse contexto, trabalharemos o bairro, a casa, a família, a escola.Na prática após rodas de 

conversas sobre nossas famílias, perguntaremos sobre os heróis e heroínas delese no dia 30 

será revelado aos estudantes este mistério; dentro desse contexto, cada estudante escreverá 

ou desenhará seu herói ou heroína para deixar em exposição dentro da escola. 

 Paz e Sustentabilidade 
 

A proposta realizada será explanada com a explicação para as crianças da sustentabilidade da 

copa realizada no Qatar, onde alguns estádios serão desmontados e reutilizados, concentração 

dos eventos em perímetro próximo diminuindo a emissão de carbono, utilização de energia 

solar; também será explicado sobre a competição como forma de união entre os países , suas 

culturas e diversidades, respeitando as diferenças e a competição com respeito e amor. 

 

 Dia Internacional das Cidades Educadoras - Departamento de Logística 

Para isso, o Programa Defesa Civil na Educação - Conhecer para Prevenir – CPP, desenvolvido 

na Secretaria Municipal da Educação (SME) em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa 

Social e Trânsito (SMDT) irá promover atividades em que os estudantes trabalhem em grupos, 

possibilitando a convivência entre os diferentes, contribuindo para a construção da paz que 

tanto almejamos. 

 Vídeo "Programa Linhas do Conhecimento na Cidade Educadora" 

Produção de um vídeo destacando algumas aulas de campo locais e de rota desenvolvidas nas 

unidades do Núcleo da Regional do bairro Boa Vista. Divulgação de materiais da Cidade 

Educadora: cartazes, vídeos, canções e outros, voltados ao tema do Dia Internacional das 

Cidades Educadoras. 

 Roteiro da Rua XV  

Com a utilização do óculos de realidade virtual a comunidade poderá realizar um passeio 

virtual pela Rua XV de bicicleta, fazendo alusão ao lema do Dia Internacional das Cidades 

Educadoras. 

As professoras representantes do Programa Linhas do Conhecimento e da Aprendizagem 

Criativa do Núcleo Regional de Ensino do bairro Boa Vista disponibilizarão um material com 

inspirações para as unidades com intuito de incentivar a participação do Dia Internacional das 

Cidades Educadoras. 



 

 De olho em Curitba no Dia Internacional de Cidades Educadoras. 

Exposição de fotos utilizando monóculos. 

 Mapa Interativo no Dia Internacional de Cidades Educadoras 

Percurso interativo por alguns espaços da cidade utilizando a robótica. 

 Intercâmbio Escolar Municipal 

Promover uma troca de experiências entre estudantes de uma unidade educacional da Rede 

Municipal de Educação com uma unidade privada, ambas da Regional do Boa Vista. Essa ação 

antecede o Dia Internacional das Cidades Educadoras.  

 Promover um intercâmbio escolar (troca de experiências)  

Entre estudantes da Rede Municipal de Ensino e uma unidade escolar internacional. Essa ação 

antecede o Dia Internacional das Cidades Educadoras.  

 Exposição do Projeto Mão na Massa no Dia Internacional de Cidades Educadoras. 

 

 AbeLinhas do Conhecimento: conservação da biodiversidade na Cidade Educadora. 

Exposição das ações visando o lema do Dia Internacional de Cidades Educadoras." 

 Registro fotográfico "Eu participei!" 

Mural para tirar fotografias com fundo virtual do banner da AICE e exposição sobre o lema do 

Dia Internacional de Cidades Educadoras. 

 Projeto interdisciplinar  

Envolvendo todas as turmas que além de trabalhar o material, estará desenvolvendo 

atividades de plantio de flores, chás e atividades artísticas sobre o tema do Dia Internacional 

de Cidades Educadoras. Projeto envolvendo todas as áreas e turmas; Arte: Produção das 

folhas, Montagem do Jardim da escola, Horta suspensa, Plantio de flores( sequência didática). 

Mini Jardim das sensações( plantio de chás). 

 Plantando sementes Territórios da Infância no Dia Internacional de Cidades 

Educadoras.  

Concurso, Comemoração, Exposição, Mostra, Contação de Histórias, Elaboração de Murais, 

Posts em Redes Sociais e Exposição de Fotografias. Criação dos Jardins das turmas onde 

plantarão, cuidarão e acompanharão o desenvolvimento. Envolvimento das famílias para 

Árvore da Vida, onde simbolizaremos a semeadura das ""coisas boas"" da corrente do bem 

com palavras positivas para a Cidade Educadora. 

 



 Painéis e plantio e elaboração de Murais 

Tendo o lema do Dia Internacional de Cidades Educadoras onde os bebês e crianças serão 

convidados a repertoriar os murais fixados a entrada do CMEI e a turma de Maternal II 

também realizará o plantio de flores na pracinha próxima a nossa unidade.  

 

 Distribuição de semente na unidade de saúde Barigui e na Escola Pró morar 

Faremos um google forms para as famílias enviarem uma palavra sobre as oportunidades que 

Curitiba oferece. Após faremos um banner com montagem de flores e as palavras na pétalas. 

Deixaremos juntamente com o banner, uma cesta com sementes para serem plantadas pelas 

famílias em seus lares, também pediremos registros desse momento. No dia 30 entregaremos 

também sementes na US Barigui e na Escola Pró morar. 

 Sementes da boa convivência. 

Será montada uma mostra com painel contendo uma árvore da espécie Araucária com pinhões 

em papel nos quais estão escritos valores de boa convivência, que foram preenchidos no 

Seminário do Programa Curitibinhas na Inclusão, Bullying não. Será realizada também uma 

exposição de fotografias tiradas no mesmo evento que traduzem o trabalho realizado com as 

crianças e estudantes da RME quanto à prevenção ao bullying. 

 Atividade, Comemoração e Exposição no Dia Internacional de Cidades Educadoras. 

Os professores já estão inteirados sobre a temática e sugestões e no dia 30, além de 

apreciarem a exposição com atividades sugeridas, farão também o dia de celebração no 

Pomar, ressalta-se que o espaço foi revitalizado pelas turmas dos 5º anos e pela comunidade 

escolar e nesse dia outras turmas terão oportunidade de contemplar o local. 

 Pétalas das Emoções  

Desenho e Pinturas de pétalas que formarão uma flor. Pétalas de diferentes tamanhos e cores 

representando as crianças e a diversidade cultural de Curitiba. A reprenstatividade da união 

das pétalas concebendo uma flor, está ligada com a concepção de Curitiba uma Cidade 

Educadora.  

 Flores do berçário único. 

As professoras farão uma exposição com as flores confeccionadas e enviadas pelas famílias 

demonstrando seu carinho por Curitiba e parabenizando as ações da cidade NO Dia 

Internacional da Cidade Educadora. 

 Evento "Vamos verdejar a Cidade Educadora" 

O Dia da Cidade Educadora será um evento organizado envolvendo todas as Unidades do 

NRECJ, Rua da Cidadania, Fazenda Urbana e outros o qual ocorrerá durante o dia todo, não 

teremos um horário específico, com exposições, apresentação de corais e outros. 

 



 

 Oficinas da Paz 

Enviaremos um informativo convidando as famílias para participarem da oficina da paz e com 

explicação do motivo da oficina. Nesses solicitaremos que nem família conversem a respeito 

do terma e confeccionem com as crianças flores para compor o nosso mural. Também enviem 

fotos do momento da produção. Em nossa unidade a equipe se unir5á para confeccionar 

móbiles de flores e pombas da paz para expor na entrada e corredores do CMEI com 

mensagens de paz. 

 Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece Flores. (Provérbio 

Chinês).  

Tendo em vista que os espaços da unidade oferecem oportunidades de vivencias, experiencias 

e educam, estamos transformando estes espaços em ambiente com flores, cheiros e sensações 

em parecia com a comunidade educativa e do entorno para que o CMEI seja um lugar de 

encontros, reencontros e vivências entre as crianças e suas famílias, profissionais e famílias, 

inspirado no lema do Dia Internacional. 

 Oficina de dobradura "Pomba da paz" 

Será proposto que cada servidor faça uma dobradura e escreva uma mensagem sobre cultivar 

a paz e a conservação da biodiversidade; 2. Será entregue para cada servidor uma bexiga 

branca; 3. Toda a equipe virá com trajes brancos. As propostas serão realizadas em parceria 

com a Coordenadoria de Recursos Financeiros Descentralizados e Coordenadoria de 

Regularização e Funcionamento das Instituições Educacionais." 

 Jardim da Paz 

Será realizada através de um mural de um jardim, onde cada flor simboliza uma tematica , 

como exemplos, igualdade, preconceito entre outros. 

 Curitiba Destino Receptivo - Memorial Paranista no Dia Internacional de Cidades 

Educadoras 

Cultura e sustentabilidade reunidos no maior jardim de esculturas do BrasiL. Valorização da 

arte, da natureza e da história estão sempre presentes nas iniciativas urbanísticas de Curitiba, 

dentro do Parque São Lourenço, revitalizada com elementos de paisagismo, da arquitetura 

Paranista e fontes de água, reúne 15 obras em proporções heroicas, reproduzidas em bronze, 

do artista paranaense João Turin. 

 Aula Magna sobre Diplomacia, Cidade de Paz e Oportunidades 

Com um Representante do Corpo Consular em Curitiba. 


