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Município de Moura 

Comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras 2020 

 

O Município de Moura, apesar da situação atípica que afeta todos os canto do mundo, irá 

desenvolver um programa comemorativo do Dia Internacional das Cidades Educadoras, 

através de vários momentos que visam disseminar e envolver a comunidade no conceito de 

Cidade Educadora, promover boas práticas educativas e consciencializar sobre a 

importância da educação. 

As atividades a desenvolver são direcionadas para a comunidade educativa em geral, 

nomeadamente Escolas (docentes, alunos, técnicos especializados e assistentes 

operacionais/técnicos), empresas do concelho, IPSS e Tutores Comunitários (tutores de 

acompanhamento de jovens no desenvolvimento de projetos de grupo, mediante 

motivações e interesses pessoais). 

 

Programa: 

30.11.2020 

Horário: 15:00h 

Aplicação ZOOM 

-Debate Temático “Laboratórios de Aprendizagem em Tempos de Pandemia”, com o 

orador Jorge Mata  

O Debate tem como objetivo sensibilizar a comunidade educativa para a utilização das Salas 

de Aula do Futuro, Laboratórios de aprendizagem em tempos de pandemia, como um 

recurso inovador, através dos equipamentos informáticos, áudio visuais e robótica. 

 

Horário: 18:00h 

Local: Sala de Sessões da Câmara Municipal de Moura 

-Cerimónia de Reconhecimento a Tutores Comunitários e Entidades Solidárias 

Tanto os tutores comunitários como as entidades solidárias, no dia 30 de novembro irão ser 

reconhecidos publicamente, através de uma cerimónia, pelo trabalho desenvolvido com os 

jovens do concelho de Moura, quer pelo acompanhamento e dedicação que lhes prestaram 

no desenvolvimento de projetos em várias áreas, quer pela disponibilidade de receber 

jovens nas suas entidades com o objetivo de lhes permitir explorar a orientação vocacional 

e profissional. Ainda nesta cerimónia, as entidades solidárias irão receber o “Selo Solidário”, 

que poderá ser colocado nas portas/fachadas das mesmas, assim como utilizado em suporte 

digital. 
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-Divulgação do Guia de Tutoria Comunitária e do Caderno de Mediação Escolar: 

No âmbito do trabalho desenvolvido pelos tutores, foi criado um Guia de Tutoria 

Comunitária, com todas as orientações necessárias para o trabalho diário com jovens. 

No âmbito do projeto EMMI, Equipa de Mediadores Municipais Interculturais de Moura, foi 

concebido um Caderno de Mediação Escolar, o qual visa capacitar mediadores, técnicos e 

comunidade escolar, em geral, sobre a mediação escolar, abordando de forma muito 

particular a assertividade e a gestão de conflitos com a etnia cigana. 

Neste dia 30 procederemos à apresentação e divulgação destas duas ferramentas de 

trabalho. 

-Apresentação da utilização do orçamento participativo das atividades Assembleia 

Infantil e Fórum Juvenil:  

A Assembleia Infantil e o Fórum Juvenil são atividades integrantes do Plano Educativo para 

o Sucesso e Inovação em Moura-PESIM- as quais visam dar voz às crianças/jovens, sobre as 

suas ideias e motivações, sendo que através de debates temáticos é lhes proposto efetuarem 

a gestão de um orçamento participativo atendendo às necessidades identificadas pelos 

grupos aderentes às atividades. 

Neste sentido, no dia 30 de novembro iremos proceder à divulgação da gestão dos 

orçamentos, sendo que o da Assembleia Infantil foi aplicado na criação de uma ferramenta 

pedagógica a ser distribuída às famílias, nomeadamente um jogo lúdico que tem como 

objetivo sensibilizar para a importância da educação ambiental. 

O orçamento do Fórum Juvenil irá ser aplicado em aquisição de géneros alimentares e/ou 

medicamentos para as famílias socialmente desfavorecidas do concelho, sendo que a 

entrega irá ser feita pelos jovens aderentes a esta iniciativa. 

 

2 e 3 de dezembro 2020 

Horário: 09:00h – 17:00h 

Local: Autocarro Itinerante 

-Integração do Projeto Creactivity 

O “Creactivity” é um espaço concebido para despertar a engenhosidade, a destreza e a 

criatividade das crianças e jovens, com o objetivo de fomentar a conceção de soluções 

originais para problemas simples. Os alunos participam em workshops com materiais do 

quotidiano e com ferramentas de baixa e alta tecnologia para dar vida às suas próprias 

ideias. O público-alvo do projeto são crianças e jovens com idades compreendidas entre os 

6 e os 16 anos. 
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30 outubro 2020 

15:00h - Aplicação ZOOM 

-Debate Temático “Laboratórios de Aprendizagem em Tempos de Pandemia”, com o orador 

Jorge Mata  

18:00h - Sala de Sessões da Câmara Municipal de Moura 

-Cerimónia de Reconhecimento a Tutores Comunitários e Entidades Solidárias 

-Divulgação do Guia de Tutoria Comunitária e do Caderno de Mediação Escolar 

-Apresentação da utilização do orçamento participativo das atividades Assembleia Infantil 

e Fórum Juvenil 

2 e 3 de dezembro 2020 

09:00h – 17:00h - Autocarro Itinerante 

-Integração do Projeto Creactivity 

 

 

30 outubro 

15h - Aplicação ZOOM 

-Debate Temático “Laboratórios de Aprendizagem em Tempos de Pandemia”, com o orador 

Jorge Mata  

18h - Sala de Sessões da Câmara Municipal de Moura 

-Cerimónia de Reconhecimento a Tutores Comunitários e Entidades Solidárias 

-Divulgação do Guia de Tutoria Comunitária e do Caderno de Mediação Escolar 

-Apresentação da utilização do orçamento participativo das atividades Assembleia Infantil e 

Fórum Juvenil 

2 e 3 de dezembro 

9h – 17h - Autocarro Itinerante 

-Integração do Projeto Creactivity 

 

 


