Programa
Comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras 2019
Câmara Municipal de Moura

Evento

Data

Dia Internacional das Cidades Educadoras

De 26 a 30 de novembro 2019

Local
Moura

Objetivos Gerais

Público-alvo




Comemorar o Dia Internacional das Cidades Educadoras;
Sensibilizar a comunidade para o conceito das Cidades Educadoras, em várias áreas
de intervenção, destacando práticas de educação não formal.



Comunidade Educativa

-Dia 26 de novembro de 2019: Oficina de Ideias (direccionada a jovens de 3º ciclo do
ensino básico e ensino secundário)
-Local: Parque de Feiras e Exposições de Moura




Período da manhã: Atividades desportivas
Período da tarde: Projeto Enredo –“Não te Enredes na Rede por Fernando Daniel”;
Durante o dia: Exposição/mostra de atividades e ações desenvolvidas pelo PESIM, no
primeiro ano de intervenção.

-Dia 28 de novembro 2019: Ação de Sensibilização - “Estratégia de Intervenção
Socioeducativa com Jovens e Famílias: O Desafio da Responsabilidade” (horário a definir
posteriormente)
Programa



A atividade tem como objetivo geral qualificar/promover a uniformização de
estratégias no domínio da intervenção social entre técnicos. A mesma dirige-se a
Diretores de Turma dos PIEF, Técnicos do GAAF, Técnicos do PIEF, Mediadores,
Técnicos da ETAF e Equipa Técnica do Serviço Local de Segurança Social. A ação será
dinamizada por Sandra Coelho, Assistente Social da Equipa de Protocolo de RSI
Moura-ETAF.

-Dia 29 de novembro de 2019: Hino do Dia Internacional da Cidade Educadora
 Publicação, através das redes sociais da Câmara Municipal de Moura, do vídeo com
Hino das Cidades Educadoras
-Dia 30 de novembro de 2019: Sessão de Reconhecimento Público
-Local: Sala de Sessões da Câmara Municipal de Moura
-Horário: 11:00h
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Sessão de reconhecimento público a tutores comunitários e a entidades solidárias
que acompanharam jovens no âmbito do Grupo de Trabalho Temático e Bolsas de
Trabalho do PESIM.

-Dia 30 de novembro de 2019:
- Lançamento da Agenda “Moura, Cidade Educadora”.



Objetivos
específicos






Sensibilizar os jovens para a utilização das Redes Sociais, consciencializando-os e
informando-os não apenas sobre os seus perigos, mas também sobre as suas
potencialidades;
Fomentar o trabalho em equipa e a participação dos agentes educativos;
Qualificar/promover a uniformização de estratégias no domínio da intervenção
social entre técnicos;
Recolher contributos da comunidade sobre a temática da educação, no que se refere
a ideias, opiniões e boas práticas;
Reconhecer publicamente o apoio prestado aos jovens.
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