INFORMAÇÃO ADICIONAL :
Santarém membro da rede Internacional das Cidades Educadoras desde 2006, compromete-se
na concretização de Princípios definidos na Carta das Cidades Educadoras, assumindo a
construção de um modelo de cidade que desenvolva em paralelo com as funções tradicionais
(económica, social, política de prestação de serviços), a promoção e incentivo da cidadania
global, estimulando mecanismos representativos e participativos aos seus munícipes, no sentido
da construção de uma cidade aberta aos aspetos que a rápida evolução exigirá no futuro, onde
todos possam desenvolver o seu potencial humano, a sua singularidade, criatividade e
responsabilidade.
No sentido de assinalar o Dia Internacional das Cidades Educadoras que se comemora no
próximo dia 30 de novembro, o município de Santarém desafia a comunidade educativa e a
população em geral a aderir às atividades previstas em cartaz anexo, qualquer delas a
decorrerem na semana que antecede o dia 30 de novembro, com a premissa da re/descoberta
da cidade, como contributo para construção da identidade local no presente.


Exposição - Santarém pretérita - Com base em fontes iconográficas/fotografias,
aborda alterações do espaço urbano e os seus habitantes no séc. e meio passado
desde a data de elevação de Santarém a cidade em 1868. Explorando as mudanças nos
hábitos vestuário, transportes, comunicações, abastecimento público de água e energia
relacionando com a realidade atual. O estudo da realidade passada, como forma de
construção da identidade e validação do papel de construtores da cidade futura.



Oficina - Caça Texturas - Com folhas de papel, lápis de cera e barras de grafite, os
participantes partem em busca de texturas e sinais pelas ruas e paredes em lojas em
jardins e em praças. Nesta busca caçam-se baixos relevos de motivos variados ou
texturas naturais, com o resultado os participantes descobrem uma cidade invisível.
Para além do desenho esta oficina trabalha a cooperação entre participantes e propõe a
comunicação com os habitantes da cidade ou aldeia. Com a coleção da texturas
"caçadas" resultará uma exposição itinerante.



Comemoração do 30º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança
- 20 de novembro
No âmbito da Comemoração do 30º aniversário da Convenção sobre os Direitos da
Criança, a CPCJ de Santarém, associando-se à Comissão Nacional, vai promover no dia
20 de novembro, uma atividade para assinalar esta data, para a qual conta com a
colaboração de alunos dos Agrupamentos de Escolas da sua área de intervenção,
WShopping e Câmara Municipal de Santarém.
Desta comemoração salientamos uma exposição do “estendal dos direitos”,
desenvolvido pelos alunos dos JI e 1º CEB das escolas da área de intervenção desta
Comissão. A exposição estará patente no WShopping, local onde também decorrerá um
“World Café”, cujos protagonistas são alunos dos diferentes ciclos de ensino.

