NOVA PETRÓPOLIS SE MOBILIZA PARA O DIA INTERNACIONAL DA
CIDADE EDUCADORA
Nova Petrópolis ostenta, desde o ano passado, o certificado de Cidade
Educadora, integrando uma grande rede de mais 400 cidades, espalhadas
em 50 países, com objetivos em comum: tornar nossas cidades mais
humanas e com maior qualidade de vida para todos. Recebeu esse
reconhecimento por suas inúneras ações nas áreas da cultura, educação
saúde, esportes, artes, com o envolvimento das comunidades.
No dia 30 de novembro será comemorado o Dia Internacional da
Cidade Educadora, quando todas as cidades da rede são convidadas para
realizar ações com base no tema Escutar a cidade para transformá-la.
Para participar dessa comemoração, Nova Petrópolis vai realizar duas
programações, uma dia 23 de novembro, no Bairro Germânia, das 9h às
12h, na praça defronte ao ginásio poliesportivo e, outra dia 30, na Rua
Coberta.
No bairro Germânia será envolvida toda comunidade, junto com a
escola e outras entidades, para realizar as atividades propostas, como
plantio de árvores nativas, frutíferas e exóticas e flores junto à praça,
recuperação dos brinquedos e equipamentos da praça, drenagem da área
da pracinha, retirada da camada de pedrisco e grama na pracinha,
nivelamento, e colocação de nova camada de pedrisco, colocação de placas
de identificação das mudas de espécies nativa, colocação de lixeiras na
praça, colocação de bancos, pintura da parede do ginásio com grafite pelo
grupo Arte Urbana Crew.
E no dia 30 de novembro, também das 9h às 12h , na Rua Coberta,
quando serão realizados jogos e dinâmicas, com atividades de
conscientização ambiental e de desenvolvimento cultural, feiras para
divulgação dos produtos e atividades desenvolvidas pelas cooperativas
escolares e demais grupos de artesãos do municipio, organização de jogos
e dinâmicas com jovens e adultos, aliando cultura, educação ambiental e os
princípios do cooperativismo, recolhimento de resíduos eletrônicos, roda
de conversa/ Oficina comandado pelo Grupo de Mulheres, atividade sobre
Vereador nos bairros, oficina sobre aproveitamento da borra de café e da
erva mate para adubação, dinâmica interativa sobre Que cidade queremos.
Todos são convidados para participar, se envolver, mostrar e ouvir a
cidade que temos, para torná-la cada vez melhor.

