
Programação do Dia Internacional das Cidades Educadoras
30 de novembro



Manhã

Atividade Objetivo Descrição

Cerimónia de 
reconhecimento

- Evento online

Reconhecimento de 30 Entidades relevantes
para a Educação no Município, dando
visibilidade ao caminho trilhado por
Matosinhos, desde a adesão à Rede
Territorial Portuguesa das Cidades
Educadoras

- Abertura: Projeção da apresentação audiovisual de comemoração do 30º
aniversário de proclamação da carta das Cidades Educadoras, com o objetivo
de destacar o impacto transformador da compreensão da cidade como um
ecossistema educativo vivo, inclusivo e gerador de bem-estar.

- Cerimónia, presidida pela Srª Presidente e Sr. Vereador da Educação:
Discurso de reconhecimento às entidades presentes, do trabalho
desenvolvido em prol da educação e formação no concelho, sendo projetada
uma apresentação com base nos projetos de cada Entidade;
- Partilha da nova Carta das Cidades Educadoras, existindo um momento
solene de leitura da mesma, por parte da Srª Presidente;

- Encerramento da cerimónia: Transmissão do vídeo da atuação dos/das
alunos/as da Escola de Música de Leça da Palmeira, a cantarem o hino das
Cidades Educadoras “Unindo vozes para a Cidade Educadora”



Tarde

Atividade Objetivo Descrição

Criação do Grupo de
Coordenação da
Cidade Educadora do
Município de
Matosinhos

- Sessão online

Com os olhos postos no futuro, pretende-se
reforçar o compromisso do Município em
avançar na construção de uma Cidade
Educadora, para situar a Educação como
prioridade na agenda municipal e dispor de
ferramentas que ajudem a consolidar os seus
avanços.

- Abertura da sessão pelo Sr. Vereador da Educação, que efetua a apresentação do
conceito da cidade educadora ao Grupo de Coordenação;

- Breve retrospetiva da celebração do Dia Internacional das Cidades Educadoras de
2019, sendo apresentado o livro de honra, que reúne os testemunhos dos
munícipes recolhidos nesse dia, momento acompanhado pela projeção de
fotos/vídeos ilustrativos. Este momento de partilha da voz dos cidadãos e cidadãs
acerca do que pensam ser “Matosinhos, Cidade Educadora” pretende constituir o
ponto de partida para a reflexão para o atual ;

- Partilha do vídeo “Da leitura da carta à consolidação de uma cidade educadora”

-Apresentação da nova Carta das cidades educadoras e do Guia Metodológico;

- Momento de partilha do Anexo 1 “reflexão inicial” previamente preenchido pelas 
diversas Divisões Municipais;

- No final desta reunião, espera-se a definição da periocidade de encontros do 
Grupo de Coordenação.



Durante a semana | Escolas

Atividade Objetivo Descrição

Apre(e)nder a Cidade 
Educadora

Envolver toda a comunidade escolar na
celebração do dia internacional, promovendo
a apropriação do conceito de cidade
educadora, através da dinamização de duas
atividades (autoria: AICE)

- Jogo “memória” de opostos sobre os valores da cidade
educadora:
- Visa dar visibilidade ao compromisso do município com a
educação, trabalhando de forma lúdica, alguns valores e ações
vinculados dos princípios da Carta das Cidades Educadoras;
- Dirigido a alunos a partir do 1º ciclo e que poderá ser integrada
nas aulas de Estudo do meio (1º ciclo), Formação Cívica ou Cidadania
(2º/3ºCiclo e secundário);

- Origami: “Eu me comprometo”
- Fomenta a boa convivência e o cuidado com a nossa cidade,
através da ilustração de 8 ações ao alcance das crianças mais
pequenas;
- Propor a realização desta atividade aos/às alunos/as do ensino pré-
escolar do Município (AE e IPSS), através do envio do origami em
formato pdf, acompanhado pela nova carta das cidades educadoras,
também em formato digital.


