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O Pacto Vitória pela Educação (PVE) nasce com o objetivo 

de ativar e alinhar todos os agentes (Governo Municipal, 

Universidades, Empresas e Sociedade Civil Organizada) 

para dar respostas aos desafios urbanos, econômicos e 

sociais em prol de uma Cidade Educadora.



VISÃO

No ano de seu quarto centenário Vitória de Santo Antão ser

referência em uma Cidade Educadora em seu conjunto 

políticas públicas de urbanismo, educação, saúde, 

segurança, assistência social, desenvolvimento 

econômico e inovação 



O PVE É:

1) Um Acordo entre todos agentes para ações conjuntas em 

benefício da consolidação de Vitória de Santo Antão 

enquanto uma Cidade Educadora



O PVE É:

2) Uma Mesa permanente integrada por Governo, 

Universidades, Empresas e Sociedade Civil Organizada 

para identificar desafios, estabelecer prioridades e 
coordenar ações da Cidade Educadora



O PVE É:

3) Uma Agenda compartilhada de Ações Educadoras para 

resolver Desafios Urbanos, Econômicos e Sociais.



O PVE É:

4) Um Mecanismo para resolver os desafios da cidade 

com sinergia e otimização de recursos.



O PVE É:

5) Um Ponto de Encontro público para compartilhar 
avanços e identificar novos projetos comuns



FASE 0: Aprovação Modelo PVE

FASE 1: Início Processo Certificação Cidade Educadora e Constituição Mesa do PVE

FASE 2: Identificação e Priorização de Ações Articuladas dos Desafios da Cidade Educadora

FASE 3: Entrada de Vitória na Rede Internacional das Cidades Educadoras e Oficinas de

Ideação e Propostas de Soluções

FASE 4: Acompanhamento e Monitoramento das Experiências da Cidade Educadora

FASE 5: Avaliação dos Projetos e Repactuação frente aos novos desafios da Cidade

Educadora (novo ciclo)

CICLO ANUAL



1) Alinhamento Conceitual e Procedimental Cidade

Educadora e Pacto Vitória Educadora

2) Apresentação Resultado Questionário I

3) Identificação Grandes Desafios Pacto Cidade

Educadora

4) Primeiros Projetos Entregáveis 2022

Oficina de Projetos I - Governo 

Municipal 14 Mar
Objetivos



Respostas Pedagogias da Cidade I
Governo Municipal

https://docs.google.com/forms/d/1aRgGyN4WQ6Z0Oe_U9GU_OJPaA5wElKxDHA-kAMQCnqs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aRgGyN4WQ6Z0Oe_U9GU_OJPaA5wElKxDHA-kAMQCnqs/edit


Proposta primeiros projetos prioritários

(Resultado Oficina Gestores Municipais)

Rotas Educadoras

Proposta de Valor:

Utilização espaços públicos (praças, escolas, etc.) urbanos para ações intersetoriais para

promoção da Cidade Educadora

Objetivos:

● Atender de forma Integral aos Cidadãos a partir de ações intersetoriais estratégicas

● Otimizar recursos humanos e financeiros da cidade aumentando eficiência serviços

públicos

● Promover a percepção de uma Cidade Educadora, especialmente por meio de ações

culturais, promoção da saúde e formação para geração de emprego e renda,

especialmente com educação empreendedora com jovens.



Proposta primeiros projetos prioritários

(Resultado Oficina Gestores Municipais)

Mapeamento das Políticas Públicas Municipais

Proposta de Valor:

Mapeamento georreferenciado por Zonas de ações e alcance das políticas públicas

municipais e integração de dados

Objetivos:

● Mapear e Georreferenciar e integrar dados das ações de todas as secretarias

municipais

● Organizar mapa situacional dinâmico do alcance e impacto das políticas públicas e

seus vazios assistenciais

● Fornecer dados para ações intersetoriais para a Cidade Educadora



Proposta primeiros projetos prioritários

(Resultado Oficina Gestores Municipais)

Programa Luz, Cor e Flor da Vitória

Proposta de Valor:

Promoção de uma Cultura de Cuidado e Beleza das Ruas da Cidade

Objetivos:

● Instalar lixeiras adequadas para coleta seletiva de lixo em todas as ruas da cidade

● Promover ações de conscientização individual e coletiva de limpeza das ruas (Luz,

Cor e Flor)

● Realizar concursos com premiação para as ruas mais bonitas, com votação popular

(com oferecimento de mudas de árvores e flores, equipamento de iluminação e

tintas gratuitas para a subprefeituras)



Proposta primeiros projetos prioritários

(Resultado Oficina Gestores Municipais)

Educação Ambiental e para o Trânsito nas Escolas

Proposta de Valor:

Promoção de Educação Ambiental e para o Trânsito na Rede Pública Municipal

Objetivos:

● Oferecer curso de extensão de formação de aprimoramento para professores na

área, em parcerias com instituições de ensino superior

● Realizar visitas dos estudantes e professores às diversas áreas da cidade para

conhecimento, valorização do território e sentimento de pertencimento

● Produzir materiais gráficos e digitais para educação e comunicação



Proposta primeiros projetos prioritários

(Resultado Oficina Gestores Municipais)

Educação Inclusiva ao Longo da Vida

Proposta de Valor:

Garantia do Direito à Educação por meio de Políticas Amplas e Inclusivas

Objetivos:

● Ampliar ofertas educativas para Educação de Jovens e Adultos, intensificando

empreendedorismo e projeto de vida (de maneira especial no interior)

● Realizar atividades educativas para relações étnico-raciais

● Promover formação continuada para educadores para atuar com educandos com

deficiência ou necessidades especiais



Proposta primeiros projetos prioritários

(Resultado Oficina Gestores Municipais)

Nascedouro de Talentos da Vitória

Proposta de Valor:

Vitória de Santo Antão ser reconhecida com berço, escola e cidade acolhedora de talentos

Objetivos:

● Fortalecer a Escola de Gestão da Vitória, em sinergia com IES, para Formação e

Capacitação de talentos no serviço público municipal

● Implementar o Programa AMO Vitória - Agência Municipal de Oportunidades da Vitória

de Santo Antão

● Realizar Censo do Empreendedorismo Vitoriense (Vitória Empreendedora)

● Transformar o antigo Matadouro da Vitória no Nascedouro de Talentos da Vitória



Próximos Projetos

Cidade Pacífica

Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável



Próximos Passos

Constituição Mesa do Pacto (no ato de hoje)

Envio Formulário Pedagogias da Cidade para IES, 

Empresas e Sociedade CIvil Organizada

Oficina Definição Entregáveis dos Projetos - 11Abr

I Mesa do Pacto - 12Abr


