
30 NOV.’22 
DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES 
EDUCADORAS

Envio de email para todas as instituições com:

Contextualização da iniciativa

Lema das comemorações deste ano do Dia da Cidade 
Educadora » “A Cidade Educadora, cidade de paz e 
oportunidades”

Link para a canção da rede das Cidades Educadoras:
https://www.edcities.org/dia-internacional-pt-2021/wp-con-
tent/uploads/sites/77/2019/10/ HINO-CIDADE-EDUCADORA_-
CANTADO.mp3;

https://www.edcities.org/dia-internacional-pt-2021/ wp-con-
tent/uploads/sites/77/2019/10/ HINO-CIDADE-EDUCADO-
RA-playback_MUSICA.mp3

Inscrição na atividade (link google forms)

Performance com duração máxima de 2 minutos com base 
no lema e canção e/ou sementes (sugestão de se fazer o 
paralelismo entre as sementes e as oportunidades que a 
cidade oferece, bem como a importância de cultivar a paz e a 
boa convivência e a conservação da biodiversidade)

“HORA DA CIDADE EDUCADORA” 
As turmas / grupos que se inscreveram para se associarem à 
iniciativa fazem uma performance com um máximo de 2 
minutos, em que utilizem:
Canção da rede das Cidades Educadoras
Imagem do cartaz deste ano e lema
Planta / sementes - sugestão de se fazer o parale-
lismo entre as sementes e as oportunidades que a cidade 
oferece, bem como a importância de cultivar a paz e a boa 
convivência e a conservação da biodiversidade.

Mediante sorteio, o Presidente da CMSMF irá deslocar-se 
de surpresa a uma das escolas, às 11h, para assistir ao 
vivo à performance dessa turma / grupo e oferecerá um 
prémio.

Todos os inscritos filmam a performance e enviam para um 
endereço eletrónico. O vídeo mais inspirador, de acordo 
com a avaliação de um júri, terá um prémio. 

Filme resumo de todos os vídeos, que será divulgado pela 
comunidade.

ESCOLAS PÚBLICAS,
PRIVADAS E SOLIDÁRIAS

DIA 30 NOV.22
11h01

Envia-se proposta às 2 escolas com curso de Artes Visuais do 
ensino secundário (EBS Santa Maria da Feira e EBS Coelho e 
Castro, Fiães), propondo uma instalação artística com base 
num vaso de grandes dimensões (Município oferece os vasos) 
e com alusão ao lema das comemorações do Dia da Cidade 
Educadora. 

O Presidente da CM visita a exposição, no dia 30, e 
entrega um prémio aos alunos envolvidos

Convidam-se as famílias, via redes sociais do Município e 
plataforma SIGA, a filmarem uma performance / 
mensagem em vídeo que inclua obrigatoriamente as palavras 
“Cidade Educadora”, podendo ainda utilizar o lema do ano e/ou 
a canção e plantas/sementes  com sugestão de se fazer o 
paralelismo entre as sementes e as oportunidades que a 
cidade oferece, bem como a importância de cultivar a paz e a 
boa convivência e a conservação da biodiversidade. O melhor 
vídeo de família recebido receberá um prémio.
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TURMAS DOS CURSOS
DE ARTES VISUAIS

FAMÍLIAS
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