
                                                   

Ações celebrativas de Palmeira em alusão ao Dia Internacional da Cidade 

Educadora 2022: 

 Conectando Gerações 

o Os nossos idosos, do Centro Municipal do Idoso (CEMID), da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, recepcionaram turmas 

do 5º ano da rede municipal de ensino para uma tarde muito 

divertida! A ação teve como objetivo fomentar o diálogo 

intergeracional, princípio presente na Carta das Cidades 

Educadoras, através de atividades que, não importando a idade, 

todos gostam de fazer, como jogos, brincadeiras, dança e contos 

de história. 

 

 1ª Mostra Literária Municipal da Educação Infantil  

o Reuniu crianças, professores, diretores, pedagogas de todos os 

CMEIs e escolas do município de Palmeira, familiares e a 

comunidade palmeirense para acompanhar os projetos 

desenvolvidos pelos estabelecimentos de ensino no decorrer do 

ano. O evento teve como objetivo geral proporcionar o incentivo à 

leitura desde a primeira infância, para que as crianças se tornem 

adultos leitores. 

 

 Parlamento Jovem – Sessão Especial Cidade Educadora 

o O Parlamento Jovem é um programa de politização, desenvolvido 

pela Câmara de Palmeira, é uma oportunidade para que jovens 

cidadãos possam conhecer e experimentar, durante um ano, a 

jornada de trabalho dos vereadores e assim, possam contribuir 

para a cidadania e o desenvolvimento da sua cidade. A pauta 

desta sessão teve como base a Carta das Cidades Educadoras, 

onde os princípios do documento serviram como inspiração para 

os vereadores jovens proporem projetos de lei em prol da 

melhoria do município através da educação como um todo. 

 

 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

o O tema da Conferência foi: Situação dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: 

violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e 

garantia de políticas de proteção integral, com respeito à 

diversidade. O objetivo geral da Conferência de Direitos da 

Criança e do Adolescente é mobilizar os integrantes do Sistema 



de Garantia de Direitos (SGD), crianças, adolescentes e a 

sociedade para a construção de propostas voltadas para a 

afirmação do princípio da proteção integral de crianças e 

adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias e 

ações de enfrentamento às violências e considerando a 

diversidade. 

 

 Educação para Paz - Associação Valores em Construção  

o A Associação Valores em Construção (ASVEC) é uma grande 

parceira do Município para a educação das nossas crianças e 

adolescentes. O trabalho desempenhado pela entidade estimula o 

desenvolvimento das competências e habilidades condizentes 

com vida cidadã, impactando positivamente na formação dos 

palmeirenses. A ação em alusão ao tema do Dia Internacional da 

Cidade Educadora que é “A cidade educadora, cidade de paz e 

oportunidades” incentivou a ‘Educação para a Paz’ aos escolares 

do nosso município. 

 


