DIA INTERNACIONAL DA CIDADE EDUCADORA CELEBRADO NO CONCELHO
DE LAGOA

A Lagoa irá assinalar, amanhã, o Dia Internacional da Cidade Educadora, celebrado
mundialmente no dia 30 de novembro. Várias atividades estão previstas no concelho,
mais especificamente na Escola Secundária de Lagoa (ESL), na Escola Básica e
Integrada (EBI) de Lagoa, na EBI de Água de Pau, na Biblioteca Municipal Tomaz
Borba Vieira, nos Centros de Atividades de Tempo Livres (CATL´S) do município,
Centros de Dia e Escola Profissional – Inetese.
Este ano, o lema como fio condutor para a celebração é: “Escutar a cidade para a
transformar”, sendo que o Dia Internacional da Cidade Educadora, pretende gerar
bem-estar, coesão social, prosperidade e convivência e tem como objetivo
consciencializar a comunidade sobre a importância da educação, dando visibilidade ao
compromisso dos governos locais.
Assim sendo, no auditório da ESL entoará o hino das cidades educadoras, a partir das
10h00, seguindo-se de um Tour com realidade virtual de alguns pontos da cidade de
Lagoa; do Projeto Upgrade, uma exposição e criação de diversos artigos com peças
de equipamentos electrónicos inutilizáveis; da exposição de trabalhos realizados na
oficina de reutilização, intitulada “Reduza os seus hábitos, reduza os seus resíduos”, e
um Escape Box, tendo em conta o ano internacional da Tabela Periódica (2019) e a
dinâmica dos escapes rooms, foi criada uma atividade de resolução de problemas e
enigmas, sendo que ambas as iniciativas estarão patentes no Hall de entrada da
escola.
Por seu turno, na EBI de Lagoa, a partir das 12h00, irá decorrer o hastear da bandeira
verde, do programa Eco Escolas, seguindo-se da entoação do hino das Cidades
Educadoras pelo Clube de Música da EBI de Lagoa e da reunião do Conselho Eco
Escolas.

Sessões de declamação de poesia, realizadas por 13 alunos dos 8º e 9º anos do clube
escolar “Cria Poesia”, será a atividade realizada na EBI de Água de Pau, onde os
estudantes irão celebrar o Dia Internacional da Cidade Educadora declamando
poesias alusivas ao tema, em sala de aula, do 1º e 3º ciclo e em vários espaços
daquele estabelecimento de ensino.
Já na Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira, o 1º ciclo da EB/JI Manuel Medeiros
Guerreiro, irá visitar a exposição “Desenhos de Lisboa e uma fuga”. Por seu turno, o
ATL do Centro Social e Cultural da Atalhada irá conhecer a Mercearia Central e o 1º e
2º ano da EB/JI Francisco Faria e Maia, o Núcleo Museológico do Cabouco.
Nos Centros de Atividades de Tempos Livres do município lagoense (CATL “O Mimo”;
“O Borbas”; Cabouco; Santa Casa da Misericórdia; Reviver; UPI e São Pedro), desde
o dia 25 de novembro e até 2 de dezembro, estão a decorrer sessões de
sensibilização no âmbito da iniciativa Rede de Modelos Inspiradores, nomeadamente
com um dos modelos escolhidos: Maria Bem.
A elaboração de peças em tricô e/ou croché para enfeitar as árvores da Praça de N.
Sra. do Rosário, é uma das atividades realizada pelos Centros de Convívio do
Cabouco, Ribeira Chã, Atalhado e Rosário, para assinalar esta efeméride.
Finalmente, na Escola Profissional – Inetese, será realizada uma limpeza da orla
costeira e uma ação de sensibilização junto da comunidade, na zona da baía de Santa
Cruz e da Relvinha, pelo 3º ano do Curso Técnico de Animação e Informação
Turística, em parceria com o Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa
(CEFAL).
De relembrar que, a Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), criada
em 1994, é uma organização sem fins lucrativos que reúne os governos locais
comprometidos com o cumprimento da Carta de Cidades Educadoras, que constitui o
guia deste movimento mundial, iniciado em 1990. Atualmente, mais de 480 cidades de
36 países de todos os continentes fazem parte desta Associação.

