
INSTRUÇÕES GERAIS

Para contribuir com a visão de futuro de Londrina em 2040 e com as propostas 
estruturantes, siga as seguintes instruções:

3ª Etapa 
Finalize

2ª Etapa
Propostas

1ª Etapa
Visão de Futuro

Escreva até 5 propostas 
(uma em cada post it) de 

forma bem resumida para 
fazer com que a visão de 

futuro seja alcançada. Para 
isso, clique na seta azul 

acima.

Pronto!
Depois disso, 
basta fechar o 
browser. Todo 
seu trabalho já 

estará salvo!

Escreva 3 palavras (uma 
em cada post it) que você 

considera que devem 
compor a visão de futuro 
para Londrina em 2040. 
Para isso, clique na seta 

azul acima.

Registre sua contribuição até o dia 16/04

https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/?moveToWidget=3074457356907098553&cot=14
https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/?moveToWidget=3074457356907098487&cot=14


3ª 
palavra

INSTRUÇÕES PARA A VISÃO DE FUTURO

Para escrever as 3 palavras que devem compor a visão de futuro de Londrina, 
clique em um post it no Quadro Visão de Futuro e preencha sua contribuição. 
Escreva apenas uma palavra por post it, conforme exemplo abaixo:

1ª 
palavra

2ª 
palavra

3ª 
palavra

Sua palavra já está no quadro? Não deixe de contribuir! Queremos saber também a 
importância de cada palavra para o Futuro de Londrina. Assim, quanto maior a 
incidência da palavra maior sua relevância.

Reescreva a palavra em outro post it, no Quadro de Visão de Futuro, conforme 
exemplo abaixo:

1ª 
palavra

1ª 
palavra

Vá para o Quadro 
de Visão de futuro

3ª 
palavra

2ª 
palavra

1ª 
palavra

https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/?moveToWidget=3074457356907273696&cot=10


Estas perguntas podem ajudar você a pensar na Visão de Futuro
Em 3 palavras, como você gostaria que alguém de fora de Londrina descrevesse nossa cidade ?
Quais as 3 características pelas quais Londrina deve ser reconhecida?
Quais são os frutos que queremos colher daqui a 20 anos?

1.
2.
3.

Acolhedora

Inclusiva Inovadora

Qualidade de vida

Vida 
Saudável

Qualidade de vida

Hospitaleira

Inovadora

Sustentável

Sustentável

Segura
Qualidade de vida

Cidade 
Pacífica

Qualidade de vidaIntegridade

Qualidade de vida

Inspiradora

Inovadora

Próspera

Próspera

inovadora

Inovadora

Árvores 
frutíferas

Sustentável

Diversidade

Inclusiva Próspera

Comunicação 
não violenta

Qualidade de vida

Equidade

Inclusiva Qualidade de vida

Humanizada

Inclusiva Inovadora Próspera

Qualidade de vida Sustentável

Hospitalidade

Inovadora

Verde
Sustentável

Educação

Inclusiva Qualidade de vida

Colaborativa

Inovadora

Direitos 
Sociais

Inclusiva

Completa

Inovadora Próspera

Justiça
Qualidade de vida

Movimento 
de Campo

Inclusiva

Cidade 
da Paz

Qualidade de vida

 
qualidade 
de Vida.

Qualidade de vida

Igualdade

Inclusiva Próspera

Paz
Qualidade de vida

Veja os 
resultados

https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/?moveToWidget=3074457357573109113&cot=14


INSTRUÇÕES PARA AS PROPOSTAS

Para contribuir com  propostas estruturantes para Londrina 2040, clique em um post it 
no Quadro de Propostas e escreva, em poucas palavras, sua contribuição. Escreva 
até 5 propostas, uma em cada post it, conforme exemplo abaixo:

Proposta 
1

Proposta 
2

Proposta 
3

Proposta 
4

Proposta 
5

Vá para o Quadro 
de Propostas

https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/?moveToWidget=3074457356907273817&cot=14


Execução e 
finalização da 

obra do 
TECNOCENTRO

Aperfeiçoamento do 
ecossistema de 

inovação, com vistas 
a sua aproximação 

com escolas de 
ensino médio.

Implantação do 
ensino integral 
em TODAS as 

escolas públicas 
da rede 

municipal.

Criação da 
Escola de 

Educação para 
a Paz em 
Londrina

Cultura de paz de 
forma contínua e 
permanente nas 

escolas e 
sociedade

Ações de 
paz através 
do uso das 
tecnologias

Construção do 
Mapa de ícones 
que inspiram a 

Paz em Londrina 
(pessoas 

destaque)

ESTÍMULO AOS 
MOVIMENTOS DE 

CAMPO, 
ESTIMULANDO A 
CIDADANIA E O 
PATRIOTISMO!!!

PLANTIO DE 
ÁRVORES 

FRUTÍFERAS NOS 
BAIRROS DE 

PERÍFERIA, POIS 
COM FOME NÃO HÁ 

PAZ!!!

Cultura de paz de 
forma contínua e 
permanente nas 

escolas e 
sociedade

Inclusão da 
Disciplina de 

Educação para a 
Paz em todos os 
níveis de Ensino

Projetos de 
extensão que 
permitam aos 

futuros profissionais 
a imersão em 

realidades adversas

CRIAÇÃO DO
FUNDO 

MUNICIPAL
DE CULRA DE 

PAZ!!!

Cursos Práticos 
sobre a Cultura 

de Paz em 
empresas/indús
tria / Comércio Educação 

para a Paz 
no sistema 
presidiário

Hospitalidade é um estado 
de ser na vida, quando se 
recebe/percebe o outro 

como gostariamos de ser 
recebidos/percebidos, e 

isso se consegue com 
Educação Para 

Humanização, Educação 
para a Cultura de Paz.

Uma cidade segura, 
pacifica, é aquela onde 

pessoas amparam pessoas 
e existam organizações 

governamentais, ou não, às 
quais se possa recorrer em 
caso de necessidade, por si 

ou por outra pessoa.

Adoção de ações coordenadas 
entre a secretaria municipal de 
educação com as entidades do 

sistema S e também 
universidades públicas e 

privadas no âmbito da formação 
para o mercado de trabalho, 
sempre de olho na inovação.

Construção de 
rede social estavel 

e plena pela 
Educação para 
Cultura de Paz.

A Cultura de Paz 
permear

 todos os órgãos 
da administração 
pública municipal, 
estadual e federal

Pacto social 
como

fez Caxias 
do Sul

Formação sobre 
Educação para a Paz 

para funionários 
públicos, vereadores 

e prefeitos

Londrina 
sem 

violência

Utilizar as cinco 
pedagogias:

 Valores Humanos, dos 
Direitos Humanos, da 

Conflitologia, da 
Ecoformação e da 

Vivência e Convivência.

Educar para 
Paz

em todas 
todas as faixas 

etárias

Aplicar a Lei 
Municipal

12.467 para todas 
idades para 

Escolas/Universidad
es Estaduais e 

Federais

Mais 
igualdade 

social
Implementação 

de uma cultura de 
paz ,nas 

instituições de 
ensino e 

empresas

Veja os 
resultados

https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/?moveToWidget=3074457357573109122&cot=14


PALAVRAS COM MAIOR FORÇA
COMPAZ

Agora veja 
como 

poderemos 
colocar isso 
em prática

Pacífica

Em 2040 Londrina vai ser...    

Equidade 
social

Acolhedora/
hospitaleira

Movimento 
de Campo

Inclusiva

Comunicação 
não violenta

Qualidade de vida

Cidade 
Pacífica
Qualidade de vida

Segura
Qualidade de vida

Árvores 
frutíferas

Sustentável

Direitos 
Sociais 

(art.6º CF)
Inclusiva

Vida 
Saudável

Qualidade de vida

Inspiradora

Inovadora

Equidade

Inclusiva Qualidade de vida

Colaborativa

Inclusiva Próspera

Hospitaleira

Inclusiva Qualidade de vida

Educação

Inclusiva Qualidade de vida

Integridade

Qualidade de vida

Humanizada

Inclusiva Inovadora Próspera

Qualidade de vida Sustentável

DIVERSIDADE

Inclusiva Próspera

Sustentável

Sustentável

Hospitalidade

Inclusiva Qualidade de vida

Próspera

Próspera

Verde
Sustentável

Acolhedora

Inclusiva Qualidade de vida

Completa

Inclusiva Próspera

Justiça
Qualidade de vida

Paz
Qualidade de vida 

qualidade 
de Vida.

Qualidade de vida

Igualdade

Inclusiva Próspera

Cidade 
da Paz

Qualidade de vida

inovadora

Inovadora

Inclusiva

Paz

Sustentável

Inovadora

Próspera

Não- 
violência

Qualidade de vida

TECNOLÓGICA

Inovadora

cidade 
inteligente

Inovadora

Alinhamento 
Cultural/ 

Diversidade

Inclusiva Qualidade de vida

Solidariedade

Inclusiva

Oportunidades 
para TODOS

Inclusiva Próspera

DIVERSIDADE 
CULTURAL

Inclusiva Próspera

CRIATIVIDADE

Inovadora

Espiritualidade/ 
Tolerância 
religiosa

Qualidade de vida

Acessível

Inclusiva Sustentável

Diversidade 
cultural

Cidade 
do Bem

Qualidade de vida

Cidade 
Educadora

Inclusiva Próspera

Sustentável

Cidadania
Ativa

Inclusiva

Cooperativismo

Próspera

Emprego, 
trabalho 
e renda

Próspera

https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/?moveToWidget=3074457357573109122&cot=14


Construindo 
Londrina 2040

Próspera

Inovadora

Paz

Inclusiva

Sustentável

 Como vamos chegar lá ?

Execução e 
finalização da 

obra do 
TECNOCENTRO

Aperfeiçoamento do 
ecossistema de 

inovação, com vistas 
a sua aproximação 

com escolas de 
ensino médio.

Implantação do 
ensino integral 
em TODAS as 

escolas públicas 
da rede 

municipal.

Criação da 
Escola de 

Educação para 
a Paz em 
Londrina

Cultura de paz de 
forma contínua e 
permanente nas 

escolas e 
sociedade

Ações de 
paz através 
do uso das 
tecnologias

Construção do 
Mapa de ícones 
que inspiram a 

Paz em Londrina 
(pessoas 

destaque)

ESTÍMULO AOS 
MOVIMENTOS DE 

CAMPO, 
ESTIMULANDO A 
CIDADANIA E O 
PATRIOTISMO!!!

PLANTIO DE 
ÁRVORES 

FRUTÍFERAS NOS 
BAIRROS DE 

PERÍFERIA, POIS 
COM FOME NÃO HÁ 

PAZ!!!

Cultura de paz de 
forma contínua e 
permanente nas 

escolas e 
sociedade

Inclusão da 
Disciplina de 

Educação para a 
Paz em todos os 
níveis de Ensino

Projetos de 
extensão que 
permitam aos 

futuros profissionais 
a imersão em 

realidades adversas

CRIAÇÃO DO
FUNDO 

MUNICIPAL
DE CULTURA 

DE PAZ!!!

Cursos Práticos 
sobre a Cultura 

de Paz em 
empresas/indús
tria / Comércio

Educação 
para a Paz 
no sistema 
presidiário

Hospitalidade é um estado de ser na 
vida, quando se recebe/percebe o outro 

como gostariamos de ser 
recebidos/percebidos, e isso se 
consegue com Educação Para 

Humanização, Educação para a Cultura 
de Paz.

Uma cidade segura, pacifica, é aquela 
onde pessoas amparam pessoas e 

existam organizações governamentais, 
ou não, às quais se possa recorrer em 

caso de necessidade, por si ou por outra 
pessoa.

Adoção de ações coordenadas 
entre a secretaria municipal de 
educação com as entidades do 

sistema S e também 
universidades públicas e 

privadas no âmbito da formação 
para o mercado de trabalho, 
sempre de olho na inovação.

Construção de 
rede social estavel 

e plena pela 
Educação para 
Cultura de Paz.

A Cultura de Paz 
permear

 todos os órgãos 
da administração 
pública municipal, 
estadual e federal

Pacto social 
como

fez Caxias 
do Sul

Formação sobre 
Educação para a Paz 

para funcionários 
públicos, vereadores 

e prefeitos

Londrina 
sem 

violência

Utilizar as cinco 
pedagogias:

 Valores Humanos, dos 
Direitos Humanos, da 

Conflitologia, da 
Ecoformação e da 

Vivência e Convivência.

Educar para 
Paz

em todas 
todas as faixas 

etárias

Aplicar a Lei 
Municipal

12.467 para todas 
idades para 

Escolas/Universidad
es Estaduais e 

Federais

Mais 
igualdade 

social

Implementação 
de uma cultura de 

paz ,nas 
instituições de 

ensino e 
empresas

Investimento em uma REDE 
educativa fundamental focada 

na formação HUMANA 
COMPLETA /HOLÍSTICA ( 

FILOSÓFICA E TÉCNICA). Como 
REDE entendem- se creches, 

escolas, centros de formação e 
capacitação, espaços 

comunitários

Escolas com 
espaços 

diferenciados para 
alfabetizar 

crianças/adultos e 
incluir atividades 

culturais e artísticas

Trabalho 
preventivo com 
as crianças para 

educar para a 
diversidade

Prontuário 
afetivo

Construção de 
políticas públicas 
de inclusão social 
no sentido amplo 
(esporte,lazer,cult

ura, educação,

Consolidar 
políticas públicas 
sociais ( esporte, 

lazer, cultural, 
equidade social)

Melhorias 
no 

saneamento 
básico


