Comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras
30 de Novembro de 2018

Compilação de Atividades

Câmara Municipal de Moura

“Moura, Cidade Educadora”
Comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras
1Colocação e utilização do logótipo “Moura, Cidade Educadora”:
A partir do dia 26/11/2018, foi colocado em todos os contactos email internos da Câmara
Municipal de Moura, o logótipo da AICE - Associação Internacional das Cidades
Educadoras, referenciando a cidade de Moura.

Com os melhores cumprimentos,
Equipa Técnica PE SIM
DEHDS – Divisão de Educação, Habitação e Desenvolvimento Social
Câmara Municipal de Moura
Praça Sacadura Cabral
7860-207 Moura _ Tel. 285 250400 Fax. 285 250469

(Exemplo de assinatura utilizada pelos utilizadores internos da Câmara Municipal de
Moura, com logótipo de “Moura, Cidade Educadora”)
2Colocação de Princípios das Cidades Educadoras no Edifício da Câmara Municipal de
Moura
Elaboração e impressão de cartazes com os princípios previstos na Carta das Cidades
Educadoras, os quais, no dia 29/11/2018, foram colocados, a título de surpresa, em todas
as divisões e gabinetes da Câmara Municipal, com o objetivo de sensibilizar e reforçar o
conhecimento dos colaboradores sobre o conceito e missão das cidades educadoras.

3Elaboração e edição de filme promocional de “Moura, Cidade Educadora”
Os colaboradores das diversas áreas da Câmara Municipal, citaram os princípios previstos
na Carta das Cidades Educadoras, para a elaboração do vídeo promocional, com vista à
sensibilização interna dos mesmos, no que se refere aos princípios e missão das Cidades
Educadoras. No dia 30/11/2018, o presente filme foi lançado para todos os contactos de
email internos dos colaboradores da Câmara Municipal e, posteriormente, nas redes
sociais, nomeadamente facebook e site da Câmara Municipal de Moura, com referência ao
#EuMeComprometo1.

4“Em Família: Do Fogão à Mesa”
A atividade contempla a confeção coletiva de uma refeição entre as crianças e os seus
pais/encarregados de educação, desde a preparação dos alimentos à sua degustação, pôr a
mesa e limpeza do espaço. Decorrente deste trabalho, serão recolhidos contributos para a
elaboração de um calendário (2020) com quatro receitas saudáveis e económicas por mês
(sopa, prato de carne/peixe e sobremesa). São objetivos desta ação informar crianças e
famílias sobre a alimentação saudável e o seu, consequente, impacto no sucesso escolar e,
ao mesmo tempo, promover o envolvimento parental no processo educativo. Importa
referir que as receitas utilizadas no dia 30/11/2018 foram elaboradas em contexto de sala
de aula entre as crianças e a Nutricionista do Centro de Saúde de Moura - ULSBA.
A presente atividade tem como público-alvo alunos de jardim-de-infância e 1º ciclo, sendo
que no dia referido foi desenvolvida por uma turma de 2ºano, de 1º ciclo e respectivos
encarregados de educação.

1

Vídeo promocional “Moura, Cidade Educadora” (ficheiro em anexo)

