
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dia Internacional da Cidade da Cidade Educadora - 30 de novembro 2020 

Comemorações 

Um ano mais, no dia 30 de novembro celebra-se o Dia Internacional da Cidade Educadora, 

uma ocasião muito especial já que neste ano celebramos o 30º Aniversário da Proclamação da 

Carta das Cidades Educadoras, o roteiro das cidades que compõem a Associação. Por isso, o 

lema desta edição é " (Cidades Educadoras:) 30 anos a transformar cidades e pessoas, 

para um mundo melhor." 

 

- BOLETIM DA EDUCAÇÃO dedicado ao tema 

 

- 30 ANOS 30 APRENDIZAGENS - todos os dias de novembro será publicado nas redes 

sociais e site municipal, um pequeno videoclip e ilustração de uma das 30 aprendizagens 

adquiridas ao longo destes 30 anos.  

 

- 6ª Edição do YMOTION – Festival de Cinema Jovem de Famalicão realiza-se de 2 a 7 de 

NOV, com uma secção competitiva composta por 45 filmes de jovens realizadores até aos 35 

anos, um ciclo formativo, uma homenagem ao ator brasileiro Rodrigo Santoro, um tributo ao 

ator português Diogo Morgado e a atribuição do Prémio Carreira ao ator Nuno Lopes. 

 

- PAIS IN/FORMADOS: PODEMOS FALAR? O LIVRO INFANTIL COMO RECURSO PARA 

ABORDAR TEMAS DIFÍCEIS 

 
Determinados livros infantojuvenis são um prato cheio para pais e professores apresentarem 

aos mais pequenos, de uma forma lúdica e não simplista, temáticas complicadas como os 

medos, a morte, a igualdade de género, a adoção, o racismo, o divórcio ou então sentimentos 

que por vezes assolam e angustiam as nossas crianças como a raiva, o ciúme, a tristeza. 

 
6 NOV – 18h30 às 20h00 | Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco (sessão online) 

Público-alvo: Pais, educadores, profissionais da área da educação. 

 

- Webinar: EDUCAÇÃO E SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

26 NOV pelas 21h30 - Plataforma ZOOM disponível a todos os que se inscreverem 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Webinar – PARLAMENTO JOVEM – Tema: CIDADANIA ATIVA: PODER LOCAL, no âmbito 

do Parlamento Jovem da Assembleia da República.  

25 NOV – 10H00 

 
- HASTEAR DA BANDEIRA e COMUNICAÇÃO online do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal – Nova Carta das Cidades Educadoras 

30 NOV – 10H00  

 

- ODS 4 – Educação de Qualidade - Atividade enquadrada na iniciativa ODS: juntos mudamos 

o mundo: 

 CONTOS QUE MUDAM O MUNDO: O MONSTRO DAS CORES VAI À ESCOLA, de 

Anna Llenas 

 

 CONTOS QUE MUDAM O MUNDO: MALALA E O LÁPIS MÁGICO, de Malala 

Yousafzai (3º e 4º ano)  

 
Terça a quinta-feira – 10h15 e/ou 14h30 | Biblioteca Municipal e Polos de Leitura 

(Sessões online) - Público-alvo: pré-escolar e 1º CEB  

 

- PROGRAMA DE RÁDIO: VOZ À CIDADE EDUCADORA 

30 NOV ou ao longo do mês de NOV 

 

- ATIVIDADES NAS ESCOLAS: Solicitação de divulgação da Carta de Princípios das Cidades 

Educadoras e vídeos, através de palestras, workshops, canção das Cidades Educadoras, sites, 

redes sociais… 

Proposta de elaboração de cartazes, pinturas, desenhos…sobre os princípios das cidades 

educadoras (Nova Carta das Cidades Educadoras)…Exploração dos materiais: Jogo “Memória 

dos Opostos da Cidade Educadora” e Origami “Eu Me Comprometo”…outras iniciativas por 

parte das Instituições Educativas… 

 


