
                                                                                                                                                

 

 

Dia Internacional das Cidades Educadoras 2020 

30 de novembro 2020 - Santarém 

A Comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras 2020 é uma efeméride internacional cujo lema do ano é 
“Cidades Educadoras, 30 anos transformando cidades e pessoas, para um mundo melhor”, e tem como objetivo criar 
consciência sobre a importância da educação, bem como dar visibilidade ao compromisso dos governos locais para a 
destacar como um vetor gerador de bem-estar, convivência, prosperidade e coesão social.   

Neste âmbito justifica-se que se celebre a data (30 de novembro) de um modo participativo, envolvendo a comunidade 
escolar do concelho de Santarém com uma Atividade que entusiasme os seus participantes no sentido do crescimento 
e valorização de Santarém como Cidade Educadora. 

1 – ATIVIDADE PRINCIPAL (VÍDEO) 

1. Convidar as Bibliotecas Escolares dos Agrupamento Escolares do Concelho de Santarém a participarem nesta 
Celebração. 

2. Cada Biblioteca Escolar em articulação com a Direção do AE respetivo, será o polo promotor da atividade que 
envolverá os alunos/turma a designar. 

3. Convite à comunidade escolar para elaboração de um vídeo que permita aos alunos a reflexão e o contributo 
na recolha dos olhares, sobre a idealização da cidade dos seus sonhos, com a utopia que lhes é própria, 
testemunhos que permitam visualizar a Cidade do Futuro.  

4. A participação no concurso está aberta a todos os alunos dos diversos níveis de ensino dos agrupamentos de 
escolas. 
  

IDEIAS PARA A ATIVIDADE: 
A. Introdução e contextualização da temática, com base em material de consulta a disponibilizar, textos, vídeos 

outros, que permitam desencadear a abordagem e motivar ideias/contributos.  
 

B. Elaboração/ Criação de vídeo (pelas Biblioteca Escolar) onde os alunos podem dar azo à sua criatividade, com 
testemunhos, imagens, (com Normas a definir). 
 

C. Articulação com as Salas do Futuro na utilização dos materiais áudio visuais, existentes em cada AE. 
 
Os trabalhos produzidos por cada Biblioteca Escolar serão objeto de uma apreciação e premiados os melhores, prémios 
esses atribuídos pelo Município de Santarém (Normas em definição) 
 
2 – Intervenção em Reunião Executivo: 

• Leitura pelo Sr. Presidente dos Princípios da Carta das Cidades Educadoras na reunião de 23 de novembro. 
 

3 – Oferta Bibliotecas Escolares:  
• Do livro “História de Santarém”, do Professor Doutor Martinho Vicente Rodrigues 

 
4 – Reflexão sobre o texto “Santarém tem tanto tempo”  

• Leitura e reflexão sobre um texto relativo à origem de Santarém, a dinamizar nas aulas curriculares de todos 
os ciclos de ensino e até nas Bibliotecas Escolares, como mote para o desafio de produção de vídeos (Atividade 
Principal). 
 

 5 – Quadro de Valor & Excelência:  
• Cerimónia de entrega de diplomas do Quadro de Valor & Excelência, relativos ao ano letivo 2019/2020, a 

decorrer no dia 30 de novembro, no Convento de S. Francisco. A cerimónia vai distinguir 729 alunos, que se 
distinguiram pelo aproveitamento ou pela sua participação cívica na comunidade geral e/ou educativa.  
 
 


