
 

 

 

MATOSINHOS 

Comemoração do Dia Internacional da Cidade Educadora | 30 de novembro de 2017 

 

A celebração do Dia Internacional da Cidade Educadora continua a merecer especial destaque no concelho de 

Matosinhos. Pretende-se com esta iniciativa envolver a cidade na reflexão conjunta sobre a Educação e a Inclusão.  

Refletir sobre a importância da escola e do território na construção de percursos inclusivos e promotores do 

desenvolvimento e sucesso escolar, é o objetivo último subjacente à celebração de mais um Dia Internacional da Cidade 

Educadora. Este ano, a comemoração será alusiva à importância da equidade, inclusão e igualdade de oportunidades, 

condições basilares para o desenvolvimento e capacitação de cidadãos proativos, flexíveis e autónomos. Com este fim, 

decorrerá um evento cultural e educativo no Kastelo, em S. Mamede de Infesta, que contará com a presença das 

crianças que beneficiam dos serviços desta instituição, bem como de alunos do Agrupamento de Escolas Abel Salazar. A 

iniciativa irá incluir a leitura do manifesto da Rede Internacional de Cidades Educadoras, bem como um momento de 

aplauso coletivo, pelas 10h15, do dia 30 de novembro. Todos os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias não 

Agrupadas irão envolver-se na celebração desta iniciativa, ao lerem em cada contexto escolar o mesmo manifesto e 

efetuarem o referido aplauso coletivo. Em conjunto, pretende-se dignificar o trabalho desenvolvido ao longo do ano, na 

procura constante da promoção de um município educador e inclusivo. 

 

Local: Kastelo - Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos para crianças; S. Mamede de Infesta, Matosinhos 

Programa 

10h00 Abertura pelo Sr. Vereador da Educação da Câmara Municipal de Matosinhos, Prof. Correia Pinto, e leitura do 
Manifesto dos/as Autarcas da Associação Internacional das Cidades Educadoras 

10h15 Hastear da Bandeira comemorativa e 1 minuto de aplauso coletivo 

10h20 Momento musical por alunos do pré-escolar e do 3º ano da EB da Ermida – Canção “Castanhas” (3 minutos) 

 Momento musical por alunos do 4º ano da EB da Ermida – Excerto em flauta da obra “Brincadeiras em 
terceiras” (3 minutos) 

10h45 Demonstração do projeto Os amigos do Kastelo: atividade dinamizada pelos professores William Gavião e 
Gabriel Monteiro com as crianças da unidade de cuidados continuados e paliativos (30 minutos)  

11h15 Encerramento 

 

 


