
 

 

 

Novembro é o Mês do Mar, no Município de Peniche. Ao longo do mês comemora-se o Mar – elo identitário do 

território e das suas gentes, estando programadas iniciativas em seis domínios: Artes, Conhecimento, Economia, 

Educação, Desporto e Sustentabilidade. 

As comemorações culminam no Dia Internacional da Cidade Educadora, numa parceria e compromisso do Município 

com todo o território – A Cidade Educadora, cidade de paz e oportunidades | Peniche, um mar de paz e 

oportunidades. 

Todas as atividades previstas no programa “Novembro, Mês do Mar” e, em especial, na comemoração do Dia 

Internacional da Cidade Educadora, enquadram-se nos princípios da Cidade Educadora, com especial destaque para 

– O direito à cidade educadora (educação inclusiva ao longo da vida, acesso à cultura, diálogo intergeracional); O 

compromisso da cidade (conhecimento do território, acesso à informação, identidade da cidade, adequação dos 

equipamentos e serviços municipais, sustentabilidade); e Ao serviço integral das pessoas (promoção da saúde, 

formação dos agentes educativos, promoção do associativismo e do voluntariado, educação para uma cidadania 

democrática e global). 

No âmbito da comemoração (específica) do Dia Internacional da Cidade Educadora, preveem-se atividades como: 

. Içar da Bandeira; 

.  Apresentação do Dia Internacional da Cidade Educadora e do tema “A Cidade Educadora, cidade de paz e 

oportunidades”, nas escolas; 

. Jogos interativos (sobre a Cidade Educadora e enquadrados na filosofia UBUNTU - o entendimento e o estar em 

comunhão com o outro); 

. Canção da Cidade Educadora; 

. Criação de oficinas (nas escolas): 

. Oficina 1: desenhar flores e escrever sobre as pétalas as oportunidades oferecidas pelo município, a fim de 

ser feito um mural com todas; 

. Oficina 2: elaboração de desenhos de pombas da paz usando sementes para os decorar; 

. Oficina 3: preparação plantação de sementes (nas hortas pedagógicas das escolas); 

. Memoriais e murais coletivos (pela paz e oportunidades), dispersos pelo Município; 

. Podcasts (Rádios Escolares); 

. Corrida pela Paz;  

. Percursos/saídas com os alunos para reconhecerem os equipamentos municipais e a cidade; 

. Concurso de fotografia a partir das visitas orientadas sobre o tema do projeto - “A Cidade Educadora, cidade de paz 

e oportunidades”;  



 

. O Espaço Sénior abraça a Paz: 

.  Exibição de atividades diversas, para todas as idades (Ioga, Caminhada, Cavaquinho, Atividade Física e Danças 

Tradicionais);  

. Sinais dos Tempos - Reflexões intergeracionais: “A Paz, um valor a preservar”;  

. Artesanato - Trabalhos em Renda de Bilros e “Arraiolos” e exposição dos mesmos; 

. Pintura coletiva em tela (óleo sobre acrílico); 

. Desenvolvimento do tema Museu Farol: Museus pela Paz e a Preservação da Memória; 

. Searas de palavras - Elaboração de textos sobre a PAZ, exposição e tertúlia. 

. Exposições de trabalhos realizados… 

 

Entre tantas outras atividades… Porque o nosso Território é um mar de paz e oportunidades! 

 

 

 

Programas brevemente disponíveis em: 

https://www.cm-peniche.pt/ 

https://www.facebook.com/CamaraMunicipalPeniche 
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