
Comemoração do 
Dia Internacional das Cidades Educadoras 

30 de novembro de 2019 

OEIRAS, CIDADE EDUCADORA 

 



 

TEMA em 2019 

Escutar a cidade para a transformar 



PROGRAMAÇÃO 

 

 Hino das Cidades Educadoras 

 

Envolvimento dos alunos do Programa de Oficina Coral nas comemorações, 

trabalhando o hino para, na semana de 25 a 29 de novembro, se criarem 

momentos, em cada Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, de apresentação do 

hino.  

Estes momentos serão registados em vídeo para, posteriormente, se realizar 

uma montagem, de forma a ser partilhado.  

 

 



 
Içar da Bandeira 

Cerimónia do içar da bandeira das Cidades Educadoras nos Paços do Concelho 

 

 

Leitura do Manifesto 

Leitura pública da Declaração Institucional do Dia Internacional pelo 

Vereador da Educação, no dia 30 de novembro, no Salão Nobre do 

Palácio do Marquês de Pombal. 

 

  

 

 

 



 

 Um sofá na cidade 

 

Colocação de um sofá, num ponto da cidade, para escutar o município e os 
munícipes. 

 

Desenvolvimento: 

 

• A realizar na semana anterior, de 25 a 30 de novembro (um dia em cada 
Freguesia); 

 

• Convidar munícipes para se sentarem no sofá e falar sobre a cidade. 

 

 



Plano: 

 

Em todos os locais  

 

- Será interpretado o hino das Cidades educadoras por uma turma de alunos, de 
uma escola da freguesia; 

- Estarão 2 jovens a dar apoio e a envolver a população; 

- Para além do sofá, terá um roll up a identificar a iniciativa; 

- Existirá um painel onde os munícipes podem deixar as suas sugestões com post 

it; 

- Serão registados os depoimentos dos convidados e de alguns munícipes, em 

vídeo, para posterior partilha nas redes. 

 

 

 

 



Plano: 

 

25 de novembro – 11-13h 

 

Local: Centro Cívico de Carnaxide 

Convidados:  

 - Presidente da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas 

 - Funcionário da Biblioteca Municipal 

- Artista 

- Idoso do Lar Nossa Senhora do Amparo 

Hino: alunos do 3ºC da EB Vieira da Silva 

 

 

 



 

26 de novembro – 10h -12h  

 

Local: Esplanada do Palácio dos Anjos 

Convidados:  

- Vereador Pedro Patacho 

 - Diretora de Agrupamento de Escolas 

- Escultor  

- Comerciante 

- Jovens do projeto “tu participas, tu decides” 

Hino: alunos do 3º E da  EB Alto de Algés 

 

 



 

27 de novembro – 11-13h 

 

Local: Antiga Escola Primária de Queluz de Baixo 

Convidados:  

 - Arquiteto paisagista 

 - Professor Universitário 

- Artesão 

- Técnico da Cultura 

Hino: alunos do 3º B da  EB Jorge Mineiro 

 

 



 

28 de novembro – 11-13h 

 

Local: Lagoas Parque 

Convidados:  

 - Maestro  da SIMPS de Porto Salvo 

 - Técnico da Ação Social 

 - Técnico do Ambiente 

 - Empresário 

Hino: alunos do 3º A da EB de Porto Salvo 

 

 



 

29 de novembro – 11-13h 

 

Local: Oeiras Park 

Convidados:  

- Representante do Oeiras Parque 

- Representante do IGC 

- Técnico do desporto 

- Técnico CPCJ 

Hino: alunos do 3º B da EB Joaquim de Barros 

 

 



 

30 de novembro – 11-13h 

 

Local: Palácio do Marquês 

Convidados:  

 - Diretor Municipal da Direção Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e 

Cultura 

 - Representante dos bombeiros 

 - Jovem 

- Representante da Polícia Municipal 

Hino: coro de São Bruno 

 

 

 



 
Árvores  dos desejos  
 
• As bibliotecas vão receber árvores de Natal; 

• As mesmas devem ser decoradas com os contributos dos utilizadores, em 

mensagens escrita, p.ex.: “Gostaria que a biblioteca…” ou “Gosto da biblioteca 

porque…” ou “A biblioteca seria melhor se…”; 

•  Estas mensagem devem ser solicitadas aos utilizadores e depois podem ser 

aplicadas diretamente (imaginem que se recolhem os contributos em estrelas de 

papel, ou bolas escritas com caneta de acetato); 

• O resultado final serão árvores que são a auscultação das comunidades que 

servem. 

 

 



 

Concerto Conferência Música no Tempo de Marquês de Pombal  
 

• Dia 30 de Novembro, às 17h, no Salão Nobre do Palácio do Marquês de Pombal 

 

Exposição “ATRAVESSAR I arte memória e lugar” 

•  promovida pela Câmara Municipal de Oeiras e a Faculdade de Belas Artes 
Universidade de Lisboa no contexto da Licenciatura de Escultura dos anos 
2017/18 e 2018/19.  

• Jardim municipal e o centro histórico da vila de Oeiras 

 

Exposição de Fotografia: Os cérebros da Ciência – da ideia às descobertas  

 
• De 18 NOVEMBRO A 31 DEZEMBRO. Todos os dias - 09h00 às 18h00 

• Jardins da Fábrica da Pólvora 

 

 

 

 

 



 

Exposição Permanente História da Língua Portuguesa  
• Local: Templo da Poesia - Parque dos Poetas das 10H00 às 18H00 

 

Musica no tempo do Marquês de Pombal  
• Concerto Conferência, promovido e orientado pelo maestro José Soares. 
• Dia 30 de novembro 
• Salão Nobre do Palácio Marquês de Pombal às 17H00 

 

Ogre Electric  
•  Ogre é a mais recente aventura de Maria João, um híbrido musical que mistura o jazz com a eletrónica. 
• Templo da Poesia - Parque dos Poetas às 21H30  
• Dia 30 de novembro 

 

 
Workshop de construção de refúgios para fauna 
•  Para maiores de 10 anos 
• 30 NOV  - 10h – 13h - EDIFÍCIO ATRIUM – Rua Coro Santo Amaro de Oeiras 

 

Torneio de Xadrez  
 
• 30 NOV - no Palácio Ribamar  

 


