Câmara Municipal de Moura
“Moura, Cidade Educadora”
Comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras – 30 de Novembro de
2018

Descrição das Atividades Propostas:


Incluir, a partir do dia 26/11/2018, o logótipo da AICE (Associação Internacional
das Cidades Educadoras) em todos os contactos de email internos dos
colaboradores da Câmara Municipal de Moura;



Elaboração e impressão de cartazes com os princípios previstos na Carta das
Cidades Educadoras para, no dia 29/11/2018, serem 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;



Elaboração e edição de um filme, com os colaboradores das diversas áreas, os quais
citam, em pares, os princípios previstos na Carta das Cidades Educadoras. No final
de cada citação os mesmos devem referir a frase “Eu Me Comprometo”. O filme
contempla também a visualização, através de fotografias, de atividades já
desenvolvidas no âmbito da educação. No dia 30/11/2018, o presente filme será
lançado para todos os contactos de email internos dos colaboradores da Câmara
Municipal e, posteriormente, nas redes sociais infra referidas, com referência ao
#EuMeComprometo.



“Em Família: Do Fogão à Mesa” - A atividade contempla a confeção colética 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.
Importa referir que as receitas a utilizar no dia 30/11/2018 são efetuadas em
contexto de sala de aula entre as crianças e uma Nutricionista.

A presente atividade tem como público-alvo alunos de jardim-de-infância e 1º ciclo,
sendo que no dia referido vai ser desenvolvida por uma turma de 4ºano, de 1º ciclo
e respetivos encarregados de educação.

