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Lisboa, Cidade Educadora, Cidade de Paz e Oportunidades 

Comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras 

06 de dezembro | 10h00 às 12h00 

Escola Básica Professor Lindley Cintra 

 
Associado às comemorações do Dia Internacional da Cidade Educadora 2022, cujo tema 

é Cidade Educadora, Cidade de Paz e Oportunidades e no âmbito do desafio lançado às 

escolas de 1.º e 2.º ciclo “Na Nossa Turma Ninguém se Esconde”, terá inicio em 

dezembro, numa parceria com a Confederação Portuguesa de Yoga, a iniciativa “Escola 

da Paz”.  

 

Esta iniciativa visa promover, através da prática do yoga, o respeito pelo outro e a sã 

convivência na escola, “Através de jogos e sorrisos, o Yoga semeia harmonia e podemos 

construir juntos a Escola da Paz” fazendo, assim, jus aos valores preconizados na carta 

das cidades educadoras e ao lema da comemoração, com o qual se pretende mobilizar 

os esforços dos diversos agentes sociais na promoção da paz, da convivência, da 

solidariedade e da inclusão. 

 

Estas sessões irão decorrer ao longo do mês de dezembro, 3 vezes por semana em 

escolas de 1º e 2º ciclo que estão a participar no desafio.   

 

 

Alinhamento 
 

10h00 - 10h20 
Cerimónia institucional com a presença do Sr. Vereador, Direção do 

Agrupamento de Escolas e Presidente da Junta de Freguesia  

10h20-11h00 

Apresentação e Explicação, por cada turma, do Origami construído 

no atelier realizado previamente em sala de aula 

Conversa sobre o tema e as opções dos alunos na construção do 

origami – dinamização com a participação do Sr. Vereador, 

Presidente da Junta de Freguesia e Direção do Agrupamento 

11h00 – 12h00 
“Escola da Paz” Sessão de Yoga pela Confederação Portuguesa de 

Yoga 

 
Escolas participantes:  
Escola Básica Prof. Lindley Cintra – 1 turma - 5º ano e/ou 6º ano 
Escola Básica Quinta dos Frades – 1 turma - 4º ano 


