
Programa 

COMUNIDADE ESCOLA 



DECRETO 1218/2005 

• O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO 
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto no 
Art. 72, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Curitiba e tendo 
em vista o contido no ofício nº 589/05-PGM, 

• Considerando a importância de se ampliar as atividades da escola 
para promover a melhoria da qualidade de educação do município; 

• Considerando a necessidade de redução da violência e da 
vulnerabilidade socioeconômica nas comunidades escolares; 

•  Considerando a Escola como espaço privilegiado para um processo 
de mudança de atitude e comportamento de crianças e jovens 
expostos a violência; e 

• Considerando a Escola como local de acesso a todos os membros da 
comunidade e via informal de aproximação entre crianças, jovens, 
família e comunidade.  



MISSÃO 

Valorizar as escolas como centros irradiadores 
da vida da comunidade promovendo parcerias e 
ações integradas para o desenvolvimento 
sustentável da comunidade local. 
 
 



VISÃO 

• Transformar as escolas municipais em centro 
irradiador da vida da comunidade com 
educação, promoção do empreendedorismo, 
atividades culturais, atividades relacionadas à 
saúde e de esporte e lazer. 



• Escolas Municipais 

• Sábados e Domingos, das 9h às 17hs com 
horários diferenciados em algumas unidades.  

• Ações diretas 

• Ações compartilhadas: 

 Intersetoriais 

Parcerias 

 
 

De 179 escolas municipais, 

94 estão com o programa 

 



PRINCÍPIOS 

capital 

SOCIAL 

cultura de 

PAZ e não 

violência 

educação 

INTEGRAL 



OBJETIVOS 

1 Ampliar o escopo da educação ofertando 
oportunidades de participação em atividades 
socioeducativas com foco nas demandas 
locais. 

 



2 Contribuir para a melhoria da qualidade 
do ensino nas escolas municipais. 



3 Fortalecer a capacidade de associação e 
organização dos membros da 
comunidade local, em torno da solução 
de seus problemas e da construção da 
sua prosperidade social e econômica. 



4 Fortalecer a participação e 
corresponsabilidade da comunidade 
na escola. 



5 Promover a cultura de paz superando 
divergências e conflitos sem confronto de 
forças, sem violência e sem neutralização 
do diferente. 



Programa é organizado em cinco eixos e cada 
um deles é coordenado em parceria por uma 
ou mais secretarias municipais: 

 

•Cultura 

•Educação e Cidadania 

•Esporte e Lazer 

•Geração de Renda 

•Saúde 



• CULTURA: Literatura, Música, Dança,  

Cinema, Teatro e Artes visuais. 



• EDUCAÇÃO E CIDADANIA: Inclusão Digital, 
Língua Estrangeira, Inclusão Social e 
Desenvolvimento comunitário. 



• ESPORTE E LAZER: Iniciação esportiva, Jogos, 
Brincadeiras e qualidade de vida 



• GERAÇÃO DE RENDA: Educação 
empreendedora e oficinas para geração de 
renda. 



• SAÚDE: Promoção da saúde, Prevenção de 
doenças, Educação alimentar e ambiental.  



• MODELO DE GESTÃO:  
  

• Intersetorial - Trabalho articulado da Prefeitura Municipal de 
Curitiba para atender o cidadão em sua totalidade, nas suas 
necessidades individuais e coletivas. 

• Estratégica - Processo contínuo e sistemático de direcionar a 
organização para atingir sua missão, na perspectiva de uma 
visão de futuro. 

• Descentralizada - Aproximação da Prefeitura com a população 
possibilitando maior conhecimento das suas necessidades e 
demandas, visando agilidade e melhoria das respostas. 

• Compartilhada - Corresponsabilidade do poder público e 
sociedade. 

 



• Colegiado de Órgãos - composto por representantes titulares 
e suplentes da Secretaria Municipal da Educação e demais 
Secretarias, Institutos, Fundações e Órgãos municipais, com 
atribuição de planejar e integrar projetos setoriais, 
acompanhar e avaliar o Programa, formatar parcerias, 
articular o Programa com os demais programas estratégicos 
da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

• Colegiado Regional - COR, formado pelos administradores e 
gerentes dos Núcleos Regionais e supervisor pedagógico 
(Núcleo da SME), com as atribuições de integrar as ações 
(projetos e atividades), conectar equipes locais e a unidade 
gestora do programa, implantar as equipes nas escolas e 
equipes de voluntários e parceiros.  

 



• Comitê Local - COL, formado pela equipe de 
execução das atividades local, parceiros, voluntários, 
com a atribuição de definir, em conjunto com a 
direção, o plano geral e a agenda local do Programa, 
organizar e acompanhar atividades e as demais 
atribuições específicas para a função dos agentes.  

• Unidade Gestora do Programa - UGP, formada por 
um coordenador indicado pela SME e agentes, com a 
responsabilidade técnica pela organização, 
implementação, coordenação da operacionalização, 
monitoramento e controle da execução do Programa.  

 



Voluntários 

Crescimento do Número de Volutários

180

308

429

540

664 675

802

1 2 3 4 5 6 7



INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 
• Parcerias com a iniciativa privada, sociedade civil organizada, 

ONGs (organizações não governamentais) e demais 
instituições, para a realização de suas atividades 

socioeducativas.  



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Projeto Saúde na escola - FEPAR 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Combate a dengue e Cessão de espaço para as Conferências 
Locais de Saúde - SMS 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Projeto Comunitário - PUC 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Uso Responsável da Internet e Dia Mundial da Internet Segura - GVT 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Dia mais que especial – SME (CANE), SMELJ, SEDPcD 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

Unidade Móvel e Gincana de Alimentação Saudável - SMAB 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

Corte de cabelo - FAS 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Teatro da Guarda - SMDS 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Visita Fuleco - SECOPA 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 ONG Futebol de Rua 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

Cão amigo e Papo Legal - Antidrogas 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Chipagem de cães e gatos e Doação de mudas - SMMA 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Atividades com guache e Apresentação Cultural nas escolas - 
FCC 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Palestra Câncer de mama - HUMSOL 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Apoio em eventos externos - SETRAN 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Emissão de carteira de trabalho e carteira de identidade, 
cadastro na COHAB e demais ações de cidadania – Secretaria de 

Segurança Pública do Estado (UPS) 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Cessão de espaço para artesãs voluntárias  –  Faculdade Santa 
Cruz 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Desafio Xeque Mate e Jogos  gigantes – SMELJ 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Apresentação do Programa para os acadêmicos - FAE 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Oficinas Culturais nas Gibitecas – Gerência de Bibliotecas e 
Faróis do Saber (SME) 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

 Espaço nas feiras do Largo da Ordem e Praça Osório - Turismo 



AÇÕES JÁ REALIZADAS POR 
PARCEIROS E SECRETARIAS 

• Voluntariado Nissei – Coral, Escultura em balões, 
Distribuição de pipoca, Unidade Móvel Uniodonto 

• SESC PR – Ciclo de palestras, Oficinas de fotografia, 
Xadrez, Cinema 

• SESI e FIEP – Ônibus Caminho da profissão 
• CIA das pulgas – Palestra e atividades sobre posse 

responsável de animais 
• SMEM – Palestra sobre violência doméstica e 

contra a mulher 
• SMTE – Mutirões do emprego com emissão de 

carteira de trabalho 
 



RESULTADOS OBTIDOS 
• Benefícios Diretos 

Curitiba tem uma população de 1.751.907 habitantes (Fonte:IBGE - Censo 
2010), famílias beneficiadas com a Bolsa-Família: 35.397 e crianças 
beneficiadas: 45.680 - em idade escolar e que frequentam escolas/SME, 
crianças acompanhadas pela SMS: 13146 - Total: 58.826.  

Os participantes das atividades socioeducativas nas 95 escolas, são do 
município de Curitiba e da região metropolitana, em sete anos de 
implantação, mais de 13 milhões de participações, sendo, 50% de crianças até 
12 anos incompletos, 34% de jovens de 12 a 18 anos, 15% de adultos de 19 a 
59 anos e 1% de idosos, igual ou superior a 60 anos.  

• Benefícios Indiretos 

Voluntariado, parcerias, ampliação de renda, intersetorialidade, capacitações 
dos agentes, diminuição do vandalismo e mau uso do próprio público, 
apropriação da comunidade no espaço escolar. 

 



PRÊMIOS 
• O Programa já recebeu as seguintes 

premiações: 

• 2010 - 2.º lugar Premio Nacional de Educação 
em Direitos Humanos, Projeto: Programa 
Comunidade Escola: O espaço da gente. 

• 2011 - Prêmio de Tecnologia Social, Fundação 
Banco do Brasil. 

• 2012 - 2.ª Edição do Selo ODM. 

• 2013 - 3.ª Edição do Selo ODM. 

• 2013 - Prêmio Gestor Público Paraná 

 

 



UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA 
Secretaria Municipal da Educação 

Av João Gualberto,623 - 7º andar- torre C 
Tel: 3350-3133 

 
www.comunidadeescola.org.br 

www.cidadadedoconhecimento.org.br 
www.curitiba.pr.gov.br 

www.facebook.com/ComunidadeEscola 
 
 
 

http://www.comunidadeescola.org.br/
http://www.cidadadedoconhecimento.org.br/
http://www.curitiba.pr.gov.br/
http://www.facebook.com/ComunidadeEscola

