
30 NOV.’21 
DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES 
EDUCADORAS

Leitura da nova carta em reunião de Câmara com o 
objetivo de reafirmar o compromisso, de reforçar e 
de tornar visível o cumprimento dos seus princípios.

MARCHA A CIDADE EDUCADORA NÃO 
DEIXA NINGUÉM PARA TRÁS
Pessoas de todas as idades e condições físicas 
serão convidadas a passear pelo município. 
O itinerário incluí paragens para sensibilizar várias 
entidades, serviços municipais, espaços urbanos, 
grupos e outros agentes sociais cujo trabalho 
contribui para não deixar ninguém para trás e que 
têm um impacto educativo positivo na comunidade. 
Esta atividade ao ar livre reduz as hipóteses de 
novos contágios e dá proeminência a uma plurali-
dade de agentes e lugares educacionais.

Hastear da bandeira das Cidades Educadoras, pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal no Rossio, 
como forma de assinalar as Comemorações do dia 
Internacional das Cidades Educadoras.
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30 NOV.



Início da marcha que passa pelos seguintes pontos 
de interesse:
Piscina Municipal, Isvouga, Junta de Freguesia, 
Academia de Música, EB1 nº2 Feira, Centro de 
Saúde, Cineteatro António Lamoso, EB1 nº1 Feira, 
Estádio Feirense, Corporação de Bombeiros, 
Biblioteca Municipal, Cercifeira e termina na Câmara 
Municipal SMF. 

Instalação de arte coletiva no espaço público » tela 
na fachada da Câmara Municipal, com imagem da 
Edição 2021, com um momento musical.

Distribuição de origami a todos participantes da 
marcha e comunidade em geral, “ Eu comprome-
to-me a...”

Gravação de Podcast com opiniões dos cidadãos 
participantes na marcha com as seguintes pergun-
tas:
A que é que te comprometes?
O que é para ti uma Cidade Educadora?

Passar o hino oficial das Cidades Educadoras e os 
podcast, nas ruas do centro da cidade, com as 
mensagens e opiniões dos cidadãos.

Divulgação nas redes sociais do Município, com o 
video dos 30ª aniversário das Cidades Educadoras  
e  das atividades promovidas ao longo do dia no 
âmbito das comerações.
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